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BELO HORIZONTE, TERÇA-FEIRA, 1º DE FEVEREIRO DE 2011

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 29/1/2011, as seguintes comunicações:

Do  Deputado  Agostinho  Patrus  Filho,  notificando,  nos  termos  do  art.  55  do

Regimento Interno, que está reassumindo o mandato a partir de 29/1/2011. (- Ciente.

Publique-se.)

Do Deputado Braulio Braz, notificando, nos termos do art. 55 do Regimento Interno,

que está reassumindo o mandato a partir de 29/1/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Carlos  Pimenta,  notificando,  nos  termos  do art.  55  do  Regimento

Interno, que está reassumindo o mandato a partir de 29/1/2011. (- Ciente. Publique-

se.)

Do Deputado Gil Pereira, notificando, nos termos do art. 55 do Regimento Interno,

que está reassumindo o mandato a partir de 29/1/2011. (- Ciente. Publique-se.)

Do  Deputado  Lafayette  de  Andrada,  notificando,  nos  termos  do  art.  55  do

Regimento Interno, que está reassumindo o mandato a partir de 29/1/2011. (- Ciente.

Publique-se.)

Do Deputado Wander  Borges,  notificando,  nos  termos do art.  55 do  Regimento

Interno, que está reassumindo o mandato a partir de 29/1/2011. (- Ciente. Publique-

se.)



18
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 2 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA REUNIÃO PREPARATÓRIA EM 1º/2/2011

Presidência dos Deputados Hely Tarqüínio, Dinis Pinheiro e José Henrique 

Sumário: Abertura - Destinação da reunião - Composição da Mesa - Entrada das

Bandeiras - Execução do Hino Nacional - Posse dos Deputados - Instalação da 17ª

Legislatura - Instalação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária - Leitura da Mensagem

Governamental  -  Apresentação  musical  -  Suspensão  e  reabertura  da  reunião  -

Eleição da Mesa; Decisão da Presidência; Eleição da Mesa - Posse dos membros da

Mesa  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Palavras  do  Deputado  Carlos  Pimenta  -

Encerramento.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Hely  Tarqüínio)  -  Às  14h15min,  declaro  aberta  a

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

trabalhos. A Presidência convida o Deputado Dalmo Ribeiro Silva e a Deputada Maria

Tereza Lara, eleitos e diplomados, para exercerem, respectivamente, as funções de

1º-Secretário e 2ª-Secretária.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à posse dos Deputados eleitos e diplomados

para  a  17ª  Legislatura  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  à

instalação da 17ª Legislatura e de sua 1ª Sessão Legislativa Ordinária e à eleição da

Mesa da Assembleia para o biênio 2011/2012.

Composição da Mesa

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

Coelho,  Vice-Governador  do  Estado,  no  exercício  do  cargo  de  Governador;

Desembargador Cláudio Renato dos Santos Costa, Presidente do Tribunal de Justiça

do  Estado;  Alceu  José  Torres  Marques,  Procurador-Geral  de  Justiça  do  Estado;

Márcio Lacerda, Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Vereador Alexandre Gomes, 1º-

Vice-Presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, representando o Presidente,

Vereador  Léo Burguês;  e Conselheiro Wanderley Ávila,  Presidente do Tribunal  de
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Contas do Estado.

Entrada das Bandeiras

O locutor - Convidamos os presentes para, de pé, assistirem à entrada solene da

Bandeira Nacional, conduzida por cadetes da Polícia Militar de Minas Gerais, e da

Bandeira de Minas Gerais, conduzida por cadetes do Corpo de Bombeiros Militar de

Minas  Gerais.  A Bandeira  Nacional  é  uma adaptação  da  tradicional  Bandeira  do

Império Brasileiro com a substituição do Escudo Imperial Português pelo círculo azul

e  a  faixa  branca  com  o  lema  nacional  “Ordem  e  Progresso”.  As  estrelas,

representando os Estados brasileiros e o Distrito Federal, reproduzem o aspecto do

céu na cidade do Rio de Janeiro, às 8h30min do dia 15/11/1889, dia da Proclamação

da  República.  A  Bandeira  de  Minas  Gerais  foi  baseada  na  bandeira  que  os

inconfidentes pretendiam adotar no Brasil após a independência. A expressão latina

“Libertas Quae Sera Tamen” - “Liberdade ainda que tardia” - foi tirada de um verso da

obra de Virgílio, e o triângulo, representando a Santíssima Trindade, foi sugerido por

Alvarenga  Peixoto.  Por  haver  controvérsias  quanto  à  cor  do  triângulo,  que

originalmente era verde, em 1963 a Assembleia Legislativa aprovou projeto instituindo

a Bandeira do Estado de Minas Gerais e oficializando a cor vermelha, representando

o ideal revolucionário dos inconfidentes.

Execução do Hino Nacional

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

interpretado pelo tenor João Di Souza e pelo violeiro Chico Lobo.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Posse dos Deputados

O locutor - Convidamos os presentes a ouvirem, de pé, o compromisso de posse,

que será prestado pelo Sr. Presidente.

O  Sr.  Presidente  -  “Prometo  defender  e  cumprir  as  Constituições  e  as  leis  da

República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o mandato

que me foi confiado pelo povo mineiro.” 

- O Sr. Presidente assina o termo de posse.

O Sr. Presidente - O Sr. 1º-Secretário vai proceder à chamada das Deputadas e dos

Deputados eleitos e diplomados para a 17ª Legislatura. A Presidência esclarece às
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Deputadas e aos Deputados que, quando forem chamados, deverão, individualmente,

de pé, prestar o juramento, pronunciando as palavras “assim o prometo”, e, logo em

seguida,  assinar  o  termo  de  posse  que  se  encontra  na  bancada  entre  as  duas

tribunas.  Esclarece  ainda  que,  em  conformidade  com  o  inciso  III  do  art.  6º  do

Regimento Interno, o compromissando não poderá, no ato da posse, fazer declaração

oral  ou  escrita  ou  ser  representado  por  procurador.  Com  a  palavra,  o  Sr.  1º-

Secretário, Deputado Dalmo Ribeiro Silva.

O Sr. 1º-Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - ( - Faz a chamada.)

-  Prestam  o  compromisso  de  posse  e  assinam  o  livro  os  Deputados  e  as

Deputadas:

Adalclever  Lopes -  Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus  Filho -  Alencar  da

Silveira Jr. -Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Carlos

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

Mourão - Bosco - Braulio Braz - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique -

Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares  -  Celinho do Sinttrocel  -  Célio

Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Dilzon Melo - Dinis

Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duílio de Castro -

Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gil

Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares -

Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Inácio Franco - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João

Leite - João Vítor Xavier - José Henrique - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza

Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo

Guedes -  Paulo Lamac -  Pompílio  Canavez -  Rogério Correia -  Rômulo Viegas -

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

Tadeuzinho  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda - Wander Borges - Zé Maia.

O Sr. Presidente - No exercício da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, declaro empossados as Deputadas e os Deputados que prestaram

compromisso nesta reunião. 

Instalação da 17ª Legislatura
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O locutor - Convidamos os presentes a ouvir, de pé, a declaração de instalação da

17ª Legislatura da Assembleia Legislatura.

O Sr. Presidente - Declaro instalada a 17ª Legislatura da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

Instalação da 1ª Sessão Legislativa Ordinária

O locutor - Em cumprimento ao disposto no art. 53 da Constituição do Estado, com

redação  dada  pela  Emenda  à  Constituição  nº  74,  de  11/5/2006,  convidamos  os

presentes  a  ouvir,  de  pé,  a  declaração  de  instalação  da  1ª  Sessão  Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura.

O  Sr.  Presidente  -  Declaro  instalada  a  1ª  Sessão  Legislativa  Ordinária  da  17ª

Legislatura.

Leitura da Mensagem Governamental

O  locutor  -  Com  a  palavra,  o  Exmo.  Sr.  Vice-Governador  do  Estado  de  Minas

Gerais, Alberto Pinto Coelho, no exercício do cargo de Governador, para proceder à

leitura da mensagem.

O Vice-Governador Alberto Pinto Coelho - Exmos. Srs. Deputado Hely Tarqüínio,

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;  Desembargador

Cláudio Costa, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais; Alceu

José Torres Marques, Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais; Márcio Lacerda,

Prefeito Municipal de Belo Horizonte; Vereador Alexandre Gomes, 1º-Vice-Presidente

da Câmara Municipal  de Belo  Horizonte,  representando o Vereador  Léo Burguês,

Presidente  da  Câmara  Municipal;  Conselheiro  Wanderley  Ávila,  Presidente  do

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais; Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 1º-

Secretário  “ad  hoc”  da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais;  e  Exma.  Sra.

Deputada Maria  Tereza Lara,  2ª-Secretária  “ad hoc” da Assembleia Legislativa de

Minas Gerais.

Faço uma saudação especial aos ilustres Deputados e Deputadas que compõem a

17ª Legislatura, nas pessoas dos parlamentares que, como eu, tiveram a honra de

presidir  este parlamento: Deputados Doutor Viana, Mauri Torres e Antônio Júlio,  e

Kemil  Kumaira,  ex-Deputado  e  ex-Presidente  desta  Casa.  Demais  autoridades,

familiares do parlamentares ora empossados, senhoras e senhores.
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(- Lê:) “Exmo. Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, em atendimento à

determinação da Constituição do Estado de Minas Gerais, encaminho a essa egrégia

Assembleia Legislativa mensagem com a prestação de contas das ações executadas

pela administração pública estadual no exercício de 2010.

Neste momento de renovação da Casa, aproveito a oportunidade para expressar às

Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados o meu orgulho em governar este importante

Estado  Federativo,  fazendo-o  com  grande  disposição  para  enfrentar  todos  os

desafios que se apresentam, uma vez que estou certo de poder contar com a sólida

aliança deste Parlamento.

O  ajuste  promovido  pela  política  pública  do  Choque  de  Gestão  reformou

paradigmas essenciais da administração pública em busca da eficiência, da qualidade

e de benefícios diretos à população, e seus resultados o tornaram referência para

outros  Estados  brasileiros  e  mesmo  para  importantes  instituições  internacionais,

como o Banco Mundial.

Com comprometimento, ousadia e responsabilidade, tendo como base a qualidade,

a eficiência e o cuidado com os gastos públicos, obtivemos conquistas que muitos

consideravam impossíveis de serem alcançadas em tão pouco tempo.

Os avanços são generalizados, e a educação é considerada prioridade especial

devido à importância para o desenvolvimento futuro, sendo capaz de modificar de

forma definitiva o panorama de uma nação. Somos o Estado com o maior número de

Municípios,  temos grandes diferenças regionais,  e nossos alunos hoje ocupam os

primeiros lugares no “ranking” nacional da educação, à frente de Estados mais ricos e

homogêneos, uma prova incontestável da melhoria da qualidade do nosso ensino.

Em 2010, destacam-se os resultados alcançados no Programa de Ensino Médio

Profissionalizante,  que  capacitou,  ao  longo do triênio  2008-2010,  137.399 jovens,

garantindo, dessa forma, o atendimento da crescente demanda desses por mais e

melhores oportunidades de acesso à formação profissional técnica de nível médio. 

Já o Programa Escola de Tempo Integral, que objetiva melhorar a aprendizagem

dos alunos do ensino fundamental,  especialmente daqueles situados em áreas de

maior vulnerabilidade social, apresentou um total de 105.164 alunos participantes, em

1.882 escolas estaduais.
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A área  da  saúde,  considerada  hoje  grande  desafio  nacional,  deve  oferecer  ao

cidadão uma assistência contínua e integral, bem como meios de transporte para que

os  pacientes  cheguem  às  unidades  de  atendimento.  Nesse  sentido,  atuou  o

Programa Regionalização - Urgência e Emergência, que, em 2010, com a introdução

de 11 módulos eletivos de transporte em saúde, assistiu 48 microrregiões e distribuiu

127 ambulâncias a 117 Municípios. Além disso, o programa implantou seis Centros

Hiperdia e realizou 13.753 atendimentos a idosos nos Centros Mais Vida.

O  Programa  Rede  Farmácia  de  Minas  objetiva  ampliar  o  uso  racional  de

medicamentos  no  SUS  por  meio  de  incentivo  financeiro  para  estruturação  das

farmácias  públicas  nos  Municípios  mineiros.  Tais  farmácias  são  adequadas  aos

padrões  sanitários  existentes,  bem  como  reúnem  condições  necessárias  para

atendimento humanizado à população.  Em dezembro de 2010,  a rede possuía 99

farmácias em funcionamento.

Já o Programa Saúde em Casa possibilitou, graças às equipes de saúde da família,

a ampliação do acesso dos mineiros aos serviços de atenção primária à saúde no

SUS. Foram 3.972 equipes de saúde da família, cobrindo 70% da população mineira,

em 803 Municípios.

Na segurança, comemoramos o recuo dos índices de criminalidade a patamares de

10 anos atrás. Entre 2003 e 2009, a criminalidade violenta diminuiu 45,2%. Quando

comparado os índices entre os terceiros trimestres de 2009 e 2010, a taxa de crimes

violentos apresentou uma redução de 16,7%; a de crimes violentos contra a pessoa,

de 10,6%; e a de crimes violentos contra patrimônio, de 20,08%,

A Secretaria de Defesa Social implementou, em 2010, ações em seus cincos eixos:

modernização,  expansão  e  humanização  dos  sistema  prisional;  atendimento  às

medidas  socieducativas;  prevenção à  criminalidade;  gestão  integrada  de  ações  e

informações de defesa social;  e avaliação e qualidade da atuação do Sistema de

Defesa Social.

Mediante  o  programa  Modernização,  Expansão  e  Humanização  do  Sistema

Prisional, ressalta-se a assunção de seis cadeias públicas da Polícia Civil, com 4.438

presos em atividades de ensino e profissionalização e 9.240 presos trabalhando. Já

pelo  programa  de  Atendimento  às  Medidas  Socieducativas,  ganha  relevo  a
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inauguração de duas casas para cumprimento de medidas de semiliberade. No eixo

da prevenção à criminalidade, cumpre salientar o atendimento de 14.446 jovens de

áreas de risco por meio do programa Fica Vivo, a inclusão de 1.568 egressos no

programa de reintegração social e a inauguração do Núcleo de Presos Provisórios. 

Na área de infraestrutura, a fim de criar condições para o nosso desenvolvimento,

atendemos, por meio do programa Universalização do Acesso à Energia Elétrica no

Campo,  41.459  unidades  consumidoras  na  área  de  concessão  da  Cemig,

completando 247.733 unidades atendidas.

No Programa de Pavimentação de Ligações e Acessos Rodoviários aos Municípios

- Proacesso -, destaca-se a conclusão de 42 trechos, somando 180 Municípios com

acesso pavimentado à rede rodoviária principal. Foram investidos R$750.000.000,00,

totalizando R$3.390.000.000,00 desde o início do programa, em 2004.

Já no Programa de Recuperação e Manutenção da Rede Rodoviária  -  ProMG -

foram recuperados 1.207 quilômetros, perfazendo 4.807 quilômetros desde o início do

programa.  Em  2010,  foram  investidos  R$204.000.000,00,  somando

R$1.490.000.000,00, desde 2005.

Um  olhar  especial  foi  dado  às  regiões  do  Norte  de  Minas  e  aos  Vales  do

Jequitinhonha  e  Mucuri.  Grandes  investimentos  foram  realizados  na  busca  da

conquista da equidade e  do equilíbrio  regional.  Essas regiões receberam a maior

parte das estradas asfaltadas, esforços diferenciados para saneamento e iniciativas

transformadores,  como o  Programa de  Combate  à  Pobreza  Rural  e  o  programa

denominado Travessia.

Por intermédio do programa Aceleração da Aprendizagem na Região do Norte de

Minas, Jequitinhonha, Mucuri  e Rio Doce, em 2010, 68% dos alunos com dois ou

mais anos de distorção idade-série iniciaram as aulas com metodologia diferenciada,

correspondendo a mais de 30 mil alunos atendidos.

Na área de resultados Redução da Pobreza e Inclusão Produtiva, o Programa de

Combate  à  Pobreza  Rural  viabilizou  a  implantação  de  442  subprojetos,  com

investimentos de R$16.900.000,00, beneficiando aproximadamente 23 mil famílias.

Por sua vez, a expansão do programa Travessia viabilizou a inclusão de 70 novos

Municípios, além dos 40 já beneficiados. No ano, foram realizadas mais de 500 ações
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envolvendo  22  secretarias  e  órgãos  estaduais.  Os  investimentos  articulados  pelo

programa totalizaram R$345.000.000,00 e beneficiaram mais  de 600 mil  pessoas.

Entre outras ações, foram financiadas 185 obras de intervenção urbana, assim como

a reforma de 51 escolas estaduais e a construção de 25 unidades básicas de saúde.

Entretanto,  Sras.  Deputadas  e  Srs.  Deputados,  reconhecemos  que,  apesar  dos

fortes avanços obtidos desde 2003, ainda restam grandes desafios pela frente. Uma

obra  de  governo  é  e  será  sempre  uma  obra  inconclusa.  As  demandas  são

permanentes,  mas reunindo nossas forças,  trabalhando com eficiência, probidade,

ética  e  responsabilidade,  faremos  jus  à  confiança que a  população deste  Estado

depositou em todos nós. Muito obrigado. 

O locutor - Neste momento, o Sr. Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado

de Minas Gerais,  no exercício do cargo de Governador,  entrega a mensagem ao

Deputado Hely Tarqüínio, Presidente da Assembleia Legislativa em exercício.

- Procede-se à entrega da mensagem.

Apresentação Musical

O  locutor  -  Minas  Gerais:  berço  de  cultura  reconhecida  em  todo  o  mundo.

Convidamos os presentes a ouvir o canto final do tenor João di Souza e do violeiro

Chico Lobo, que prestam uma homenagem a essa riqueza poética executando um

“pot-pourri” de canções mineiras.

- Procede-se à apresentação musical.

Suspensão da Reunião

O Sr. Presidente - A Presidência vai suspender a reunião por 50 minutos, para que

as Deputadas e os Deputados empossados recebam os cumprimentos. Agradecemos

à  Polícia  Militar  e  ao  Corpo  de  Bombeiros  Militar  do  Estado  de  Minas  Gerais  a

participação neste evento. Estão suspensos os nossos trabalhos.

Reabertura da Reunião

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos. 

Eleição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência dará, neste instante, início ao processo de eleição

dos  membros  da  Mesa  da  Assembleia  para  o  biênio  2011-2012.  A Presidência

convida  o  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  e  a  Deputada  Maria  Tereza  Lara  para



26
____________________________________________________________________________

exercerem,  respectivamente,  as  funções  de  1º-Secretário  e  2ª-Secretária  e  os

Deputados  João  Leite  e  Ivair  Nogueira  para  atuarem  como  escrutinadores.  A

Presidência informa ao Plenário que, em conformidade com o inciso I do art. 9º do

Regimento  Interno,  encerrou-se  às  12  horas  de  hoje  o  prazo  para  registro  de

candidatos à eleição da Mesa da Assembleia. Com a palavra, o 1º-Secretário, para

que proceda à apresentação das chapas e das candidaturas individuais registradas. 

O Sr. 1º-Secretário (Deputado Dalmo Ribeiro Silva) - Até as 12 horas de hoje foi

registrada a seguinte candidatura: para Presidente, o Deputado Dinis Pinheiro; para

1º-Vice-Presidente, o Deputado José Henrique; para 2º-Vice-Presidente, o Deputado

Inácio  Franco;  para  3º-Vice-Presidente,  o  Deputado  Paulo  Guedes;  para  1º-

Secretário,  o  Deputado  Dilzon  Melo;  para  2º-Secretário,  o  Deputado  Alencar  da

Silveira Jr.;  e para 3º-Secretário,  o Deputado Jayro Lessa.  O Deputado Sebastião

Costa,  que registrou  candidatura  avulsa,  retirou  seu requerimento  antes  do  início

desta reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

Nos termos do art. 83 do Regimento Interno, que dá ao Presidente, como fiscal da

ordem,  competência  para  tomar  as  providências  necessárias  ao  funcionamento

normal das reuniões, a Presidência estabelece as seguintes normas complementares

para a eleição da Mesa da Assembleia para o biênio 2011-2012:

Os  envelopes  para  a  votação,  devidamente  rubricados,  serão  entregues,  pelos

escrutinadores, às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados à medida que estes forem

sendo chamados pelo Sr. Secretário.

As Sras. Deputadas e os Srs. Deputados deverão se dirigir à cabine de votação,

cada um por sua vez e apenas quando chamados. Deverão colocar nos envelopes as

cédulas contendo o nome de seu candidato a Presidente, 1º-Vice-Presidente, 2º-Vice-

Presidente, 3º-Vice-Presidente, 1º-Secretário, 2º-Secretário e 3º-Secretário.

Somente  poderão  ser  colocadas  dentro  da  sobrecarta  as  cédulas  oficiais  de

votação, fornecidas pela Mesa da Assembleia, confeccionadas em papel próprio e de

acordo com as especificações desta Presidência.

Não será aceito nenhum sinal,  procedimento ou material  que possa identificar o

voto. O voto com qualquer tipo de identificação será anulado.
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Fica  proibida  a  presença  de  qualquer  Deputado,  exceto  a  daquele  que  estiver

votando, próximo à cabine de votação e nas escadas de acesso a ela.

O  Sr.  Secretário  deverá  aguardar  que  cada  Deputado  conclua  a  votação,  para

chamar o seguinte.

Em caso de cédulas repetidas para o mesmo cargo, será considerado apenas um

voto. Em caso de cédulas diferentes para o mesmo cargo, o voto para o cargo será

anulado.

Mesa da Assembleia, 1º de fevereiro de 2011.

Hely Tarqüínio, no exercício da Presidência.

Eleição da Mesa

O Sr. Presidente - A Presidência solicita ao 1º-Secretário que proceda à chamada

para  votação  das  Deputadas  e  dos  Deputados,  os  quais  receberão  dos

escrutinadores os envelopes devidamente rubricados. A Presidência lembra ao 1º-

Secretário que deverá aguardar que cada Deputado conclua a votação para chamar o

seguinte. Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à chamada das Deputadas e

dos Deputados.

O  Sr.  1º-Secretário  (Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva)  -  (-  Faz  a  chamada  para

votação.)

- Deposita seus votos na urna a totalidade dos Deputados com assento nesta Casa.

O Sr. Presidente - A Presidência recomenda aos escrutinadores que procedam à

abertura da urna e à verificação da coincidência do número de sobrecartas com o de

votantes.

- Procede-se à conferência do número de sobrecartas com o de votantes.

O  Sr.  Presidente  -  Votaram  77  Deputados.  Foram  encontradas  na  urna  77

sobrecartas.  Os números conferem. A Presidência  solicita  aos escrutinadores que

procedam à abertura das sobrecartas e à separação das cédulas, de acordo com os

cargos a serem preenchidos. Havendo qualquer fato que possa ensejar dúvida, este

deverá  ser  comunicado  imediatamente  a  esta  Presidência.  Em  caso  de  cédulas

repetidas  para  o  mesmo cargo,  será  considerado  apenas  um  voto.  Em  caso  de

cédulas  diferentes  para  o  mesmo  cargo,  o  voto  para  o  cargo  será  anulado.  As

sobrecartas deverão ser abertas uma a uma. 
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- Procede-se à apuração dos votos.

O Sr. Escrutinador (Deputado João Leite) - Sr. Presidente, foram encontrados votos

marcados em uma sobrecarta. (- Pausa.) 

O Sr.  Presidente - Não há necessidade de anular o voto, pois as cédulas estão

marcadas uma a uma e o número de candidatos confere com a marca de cada um.

Portanto a anulação não é necessária, e assim poderemos contar os votos.

A Presidência vai anunciar o resultado da votação: para Presidente, o candidato

Deputado Dinis Pinheiro, com 75 votos; votos em branco, 2. Para 1º-Vice-Presidente,

o candidato Deputado José Henrique, com 70 votos; votos em branco, 7. Para 2º-

Vice-Presidente,  o  candidato  Deputado  Inácio  Franco,  com  74  votos;  votos  em

branco,  3.  Para 3º-Vice-Presidente,  o candidato Deputado Paulo Guedes,  com 67

votos; votos em branco, 10. Para 1º-Secretário, o candidato Deputado Dilzon Melo,

com 64 votos; votos em branco, 13. Para 2º-Secretário, o candidato Deputado Alencar

da Silveira Jr., com 73 votos; votos em branco, 4. Para 3º-Secretário, o candidato

Deputado Jayro Lessa, com 70 votos; votos em branco, 7. 

Proclamo  eleito  Presidente  o  Deputado  Dinis  Pinheiro;  1º-Vice-Presidente,  o

Deputado  José  Henrique;  2º-Vice-Presidente,  o  Deputado  Inácio  Franco;  3º-Vice-

Presidente, o Deputado Paulo Guedes; 1º-Secretário, o Deputado Dilzon Melo; 2º-

Secretário,  o Deputado Alencar  da Silveira  Jr.;  e  3º-Secretário,  o  Deputado Jayro

Lessa. 

Posse dos Membros da Mesa

O Sr. Presidente - Convido o Deputado Dinis Pinheiro a comparecer à Mesa. No

exercício da atribuição que me confere o Regimento Interno,  declaro empossado,

como Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o Deputado

Dinis Pinheiro.

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Convido o Deputado José Henrique a

comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)  Declaro  empossado  como  1º-Vice-Presidente  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais o Deputado José Henrique. 

Convido  o  Deputado  Inácio  Franco  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)  Declaro

empossado como 2º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais o Deputado Inácio Franco. 
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Convido  o  Deputado  Paulo  Guedes  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)  Declaro

empossado como 3º-Vice-Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais o Deputado Paulo Guedes. 

Convido  o  Deputado  Dilzon  Melo  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)  Declaro

empossado como 1º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

o Deputado Dilzon Melo. 

Convido  o  Deputado  Alencar  da  Silveira  Jr.  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)

Declaro  empossado  como  2º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de

Minas Gerais o Deputado Alencar da Silveira Jr. 

Convido  o  Deputado  Jayro  Lessa  a  comparecer  à  Mesa.  (-  Pausa.)  Declaro

empossado como 3º-Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais

o Deputado Jayro Lessa. 

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Com  a  palavra,  para  seu

pronunciamento, o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

Deputado Dinis Pinheiro.

Palavras do Sr. Presidente

Cumprimento as Sras. Deputadas, os Srs. Deputados, as senhoras, os senhores,

os jovens e as crianças que se encontram nas galerias, a imprensa, meus queridos

familiares e visitantes, os funcionários do meu gabinete e desta augusta Casa.

É  com  muita  honra  e  sentida  emoção  que  assumo,  neste  momento  solene,  a

Presidência da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, a mais importante

tarefa de toda a minha vida pública. Honra ainda maior por ter alcançado o cargo

máximo desta nobre instituição por escolha do mais seleto colégio eleitoral do Estado,

constituído pelas lideranças políticas que formam o corpo parlamentar desta Casa.

Invocando as bênçãos de Deus para o melhor cumprimento dessa elevada missão e

saudando esta nova legislatura, faço chegar aos meus nobres pares meu profundo

agradecimento  pela  confiança  depositada  em  meu  nome.  Com  meus  colegas  da

Mesa  Diretora  eleita,  manifesto  o  compromisso  de  bem  cumprir  com  os  deveres

institucionais,  políticos  e  administrativos  que  esta  investidura  nos  impõe.  Como

instituição  plural,  não  há  espelho  melhor  da  sociedade  em  que  vivemos  do  que

aquele que o Poder Legislativo reflete, com suas demandas, reivindicações, conflitos
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de interesses, expectativas de mudanças e de positiva evolução do quadro social,

político e econômico do Estado. Esta Casa é, Srs. Deputados, o mais fiel retrato da

nossa terra e da nossa gente. 

Mais  do que qualquer  outra  virtude de que possa me orgulhar,  trago para esta

missão as lições aprendidas na amorosa e fraterna convivência familiar. Este é o meu

mais precioso patrimônio, haurido no exemplo do meu saudoso pai, Tonico Pinheiro,

homem público dotado de generoso sentimento de fraternidade e de vocação cidadã,

com sua intransigência ética e moral. De minha querida mãe, Irene Pinheiro, continuo

a  beneficiar-me  dos  valores  da  sua  sensibilidade  social  e  humana.  Dona  Irene,

amada mãe, agradeço a Deus o privilégio de tê-la como mãe amorosa e também

como a mestra de sempre.

Neste momento em que assumo novas e desafiadoras atribuições, renovo minha fé

e a crença de que é possível realizar sonhos; de que é possível trilhar o caminho que

dignifica a própria vida, colocando-a a serviço de meus semelhantes. Jamais tive a

presunção de ser vencedor sozinho. Meus venerados pais, meus solidários irmãos,

minha  querida  esposa  Adriana  e  seus  estimados  pais,  meus  diletos  filhos  Dinis

Samuel e Ana Clara, meus caros cunhados, os leais amigos e os nobres pares de

Parlamento são partes indissolúveis de minha história. A eles expresso, pois, minha

perene gratidão.

Sras. Deputadas, Srs. Deputados, essa gratidão se estende a todos aqueles que

acreditaram em meus objetivos, dando início comigo a uma caminhada que me levou

muito mais longe do que sonhava.

Neste  cenário,  em  que  o  sentimento  faz  fluir  em  mim  as  mais  sensíveis

recordações,  não posso olvidar-me daqueles  que se fizeram presentes em nossa

caminhada e que hoje têm no céu o seu templo eterno. Simbolizando todos esses

afetos,  recordo  o  meu  cunhado  Edvar  Júnior.  A  eles,  elevo  o  mais  puro

reconhecimento.

Nessas evocações, que fazem vibrar todo o meu sentir, destaco a cidade que me

abriu as portas da carreira parlamentar e cujo nome significa terra firme - a minha

querida e amada Ibirité, quando, à época, ainda lhe pertenciam os então distritos de

Sarzedo  e  Mário  Campos.  Essa  terra  firme me  deu  o  suporte  sem  o  qual  essa
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caminhada  não  teria  acontecido  nem  este  momento  tão  grato  estaria  sendo

vivenciado.

Com Ibirité, e por meio dela, estendo a todas as cidades e aos mais humildes e

valorosos rincões de nossa Minas Gerais meu fraternal abraço, na viva lembrança de

tantas e tão boas amizades.

Nobres colegas desta Casa, as gestões se sucedem com absoluta naturalidade no

âmbito  dos  poderes  públicos  do  ponto  de  vista  político-administrativo  em  Minas

Gerais, sustentadas pelas razões da continuidade dos princípios de boa governança.

Nenhum outro reconhecimento a esse amplo projeto de transformação de Minas é

mais representativo e denso que a reeleição, já em primeiro turno, do Governador

Anastasia  por  consagradora  maioria  de  votos.  Também  é,  especialmente,  uma

demonstração  poderosa  de  reconhecimento  àquele  que  liderou  esse  autêntico

resgate do nosso papel histórico no concerto da Federação brasileira, este grande

nome de Minas, que é hoje o Senador Aécio Neves.

No espaço deste Parlamento, também não foi diferente. E, aqui, não poderia deixar

de prestar a nossa justa homenagem àquele que conduziu dois mandatos exemplares

à frente desta Casa: nosso ex-Presidente, Vice-Governador e, hoje, Governador em

exercício de Minas Gerais,  Alberto Pinto Coelho. Tenho orgulho de ter  participado

dessa gestão e modestamente contribuído.

Reconheço  em  Sua  Excelência  os  valores  que  enaltecem  um  grande  homem

público. Conviver com tão valorosa figura humana e compartilhar de ensinamentos só

encontrados em homens de grande envergadura foi e é enriquecedor para a história

de minha vida. Exatamente por isso, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, surge-me a

dúvida: não sei se o desafio maior é sucedê-lo ou exercer a Presidência desta nobre

instituição.

Senhoras  e  senhores,  em um  balanço do  passado  recente  deste  Poder,  posso

afirmar  que  somos  a  Casa Legislativa  com um  dos  mais  expressivos  índices  de

participação  e  de  sinergia  com  a  sociedade  organizada  no  Brasil.  Consolidamos

instâncias fundamentais ao diálogo com os cidadãos, como a Comissão de Ética, a

Ouvidoria e a Comissão de Participação Popular.  Ampliamos corajosamente nosso

compromisso com a transparência sobre as  contas públicas,  que hoje podem ser
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acessadas por qualquer cidadão por meio da internet.

Mas avançar é preciso, e este é o nosso compromisso maior: promover graus cada

vez  mais  elevados  de  aperfeiçoamento  institucional.  Caros  mineiros,  sobre  isso

confesso ter um sonho, que almejo ver realizado um dia e que será a bandeira de

nossa gestão: identificar esta Casa com as causas, as necessidades e as aspirações

dos mais pobres e dos mais humildes. Que a nossa gente humilde e simples possa

encontrar e exercer, no espaço público do Legislativo, seus direitos de cidadania. Que

ela tenha neste Poder a voz que a faça presente junto a todos os agentes do Estado.

Que sejamos, em Minas Gerais, o braço forte dos sem-voz e dos sem-vez!

Da  mesma  forma,  a  gestão  institucional  deste  Poder  é,  por  natureza,

suprapartidária, por isso mesmo deve ser isenta de todo e qualquer particularismo, de

toda e qualquer forma de discriminação. A gestão precisa e deve ser do interesse

geral. 

Caros mineiros, sonhamos ser, mais que nunca, um vértice de convergência entre o

poder público e a sociedade na discussão das estratégias e políticas públicas para o

desenvolvimento do Estado. Assim, vamos iniciar essa nova legislatura aprofundando

esse compromisso com a vida dos mineiros, realizando, já em fevereiro, com ampla e

irrestrita  participação  popular,  o  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de

Minas Gerais. Das informações e elementos extraídos desse fórum, a nova Mesa da

Assembleia,  os  Líderes partidários,  os  Presidentes de comissões e  os  Deputados

haverão  de  construir  uma  agenda  legislativa  voltada  para  o  desenvolvimento  de

Minas.

Contamos,  para  a  realização  de  metas  ousadas  e  inovadoras,  com  recursos

estratégicos  valiosos.  O  primeiro  deles  -  nossos  recursos  humanos  –  leva-me  a

manifestar meu especial apreço pelos funcionários desta Casa, desde o mais simples

servidor ao mais especializado doutor, da portaria à mais alta consultoria. Permitam-

me registrar o meu particular agradecimento aos meus auxiliares diretos, que, sob a

dinâmica liderança de Margareth Gelmini, tanto se esforçaram e contribuíram para a

proveitosa jornada que juntos realizamos. 

De fato, senhoras e senhores, posso dar testemunho de que o quadro funcional

desta Casa reúne servidores da mais alta qualificação técnica e profissional, mesmo
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em cotejo  com outras  áreas da administração pública ou na comparação com os

melhores quadros do setor privado.

De outra parte, contamos – já pronto para início de operação, representando uma

herança  abençoada  da  legislatura  anterior  –  com  o  Direcionamento  Estratégico

Assembleia 2020. Trata-se de um conjunto consistente de diretrizes e de metas para

os próximos 10 anos, que balizarão a atuação do Legislativo mineiro, de forma a

consolidá-lo como o poder do cidadão na construção de uma sociedade melhor, mais

humana,  mais  solidária.  Tenho  plena  convicção  de  que  a  implantação  do

Direcionamento  Estratégico  terá impacto  direto  na administração e nas atividades

institucionais desta Casa, no processo de contínuo aperfeiçoamento do seu trabalho

e efetiva aproximação com a sociedade mineira.

É preciso que cada cidadão sinta e saiba que as suas condições de vida e suas

necessidades essenciais na saúde, alimentação, habitação, educação, transportes,

no próprio desenvolvimento sustentável e assim por diante, têm relação direta com as

atividades do Poder Legislativo. 

Não se deve esquecer que neste espaço público são elaboradas e aprovadas as

leis que regulam a organização social e que incidem diretamente sobre a vida de

cada pessoa.  A construção desta Assembleia cidadã,  com agenda voltada para o

desenvolvimento de Minas, será norte e guia de nossa gestão. E no aprofundamento

dessa missão, em seu aperfeiçoamento e irradiação, teremos nos acompanhando

sempre, com sua isenção e independência, aquele que é considerado, sob o império

das liberdades democráticas, o quarto poder, a imprensa, em todas suas formas de

expressão.  A defesa de sua liberdade é a defesa da nossa própria liberdade,  da

liberdade cidadã e de todos nós. Com igual independência e autonomia, mas com

elevado  sentido  de  cooperação,  deve  colocar-se  este  Poder  Legislativo  em  suas

relações institucionais com os Poderes Executivo e Judiciário. Somos conscientes de

que  a  boa  governança,  pela  harmonia  entre  os  Poderes,  é  a  pedra  angular  do

fortalecimento e da definitiva consolidação do Estado Democrático entre nós.

Senhoras e senhores, o farol da história está apontando claramente o rumo a ser

seguido por todos os brasileiros na construção de uma sociedade verdadeiramente

de primeira linha no mundo. Ele assinala a direção de uma mudança, igualmente
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histórica, de superação, eliminação da miséria e promoção de políticas voltadas para

alcançar maiores graus de equilíbrio social. Esse é um dever público indeclinável. A

luz desse farol haverá de nos iluminar na gestão desta Casa, dirigindo seu poderoso

foco para um desafio que só poderá ser vencido com a participação de todos nós.

Como disse antes, não existe o vencedor único. Ensinou-nos um ilustre pensador

contemporâneo:  devemos  agir  sempre  de  forma  impessoal,  pois  assim  o  triunfo

próprio será considerado de todos e o triunfo do outro será sentido como se fosse

próprio. É com esse espírito de ação solidária que conclamo as Sras. Deputadas e os

Srs. Deputados a contribuírem para o êxito desta 17ª Legislatura, desfraldando, acima

de qualquer outro interesse, a bandeira cívica de bem servir à nossa população. 

Conservo, Srs. Deputados, o sentimento de que na vida pública tenho procurado

ser  sempre  um  autêntico  empregado  do  povo  mineiro.  Quero  que  na  minha

consciência brilhe sempre esta estrela-guia: estar a serviço de uma causa maior, do

bem coletivo, na vivência do amor ao próximo, na ação solidária e fraterna, valores

cristãos  com  que  busco  orientar  meus  passos  nesta  vida.  Espero  ter  a  graça,

senhoras e senhores, de poder pronunciar um dia, nesta mesma consciência, aquelas

palavras sagradas: lutei e venci. Eis aqui, Senhor, o tributo que lhe ofereço.

Mineiro que sou,  gosto da vida do campo,  da natureza que alterna montanhas,

vales,  cerrados  e  campinas  por  Minas  Gerais  afora;  das  águas  generosas  da

verdadeira  caixa  d’água  do  Brasil,  que  banham  o  nosso  chão  mineiro,  do  meu

Paraopeba natal ao São Francisco, do Doce ao Pardo, do Jequitinhonha ao Mucuri,

do Paraíba do Sul ao Paraibuna, do Paranaíba ao Rio Grande. Por isso, busco cuidar

sempre  das  flores  do meu jardim  e amo,  sobretudo,  cultivar  a  planta  principal,  a

planta humana. 

Isso me traz à lembrança as palavras de Rubem Alves, que disse que a política é a

arte da jardinagem aplicada ao mundo inteiro. Todo político deveria ser jardineiro. Ou

quem  sabe  o  contrário:  todo  jardineiro  deveria  ser  político.  Existe  apenas  um

programa político digno de consideração, que pode ser  resumido nas palavras de

Bachelard: o universo tem, para além de todas as misérias, um destino de felicidade.

O homem deve reencontrar o paraíso.

Por fim, senhoras, senhores, queridos visitantes, se não podemos chegar tão perto
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das portas celestiais, que cumpramos, aqui e agora, nesta terra sagrada, unidos e

coesos, a missão mais bela e mais digna que poderíamos almejar: a de ser a voz e o

coração do povo mineiro. Essa é a convocação que agora a história nos faz. Com as

bênçãos  de  Deus,  vamos  atendê-la.  Muito  obrigado  e  que  Deus  os  ilumine

permanentemente. 

-  O  Sr.  Presidente  reitera  ao  Plenário  os  termos  da  Decisão  Normativa  da

Presidência nº 16, proferida em 1º/2/2007.

Palavras do Deputado Carlos Pimenta

Sr.  Presidente,  pela  ordem.  Acho  que,  assim  como  eu,  vários  companheiros

Deputados gostariam de apresentar à Mesa votos de profícuo trabalho. Peço a V.

Exa.  que  postergue  um  pouquinho  o  encerramento  de  nossa  sessão,  para,  pela

ordem, fazer uso da palavra neste momento.

Não  queremos  atrapalhar  a  festa  que  V.  Exa.  bem  merece,  mas  gostaria  de,

rapidamente, se permitir, em meu nome e em nome dos companheiros do PDT, aqui

presentes, apresentar a V. Exa. e aos demais membros da Mesa que foram eleitos os

nossos votos, em nome de toda a Assembleia Legislativa. 

Estamos aqui para construir o Parlamento, e tenho certeza de que V. Exa. e os

demais companheiros, pela experiência que têm, estarão à altura de apresentar aos

mineiros a resposta que esse povo espera e vislumbra.

Em meu nome e em nome dos meus companheiros do PDT, os nossos votos de

que V. Exa. faça uma belíssima gestão com os demais companheiros. Quem ganha

neste momento é o povo de Minas Gerais. Muito Obrigado.

Encerramento

O Sr.  Presidente -  Cumpridos os objetivos da reunião,  a Presidência a encerra,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 2, às 11

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 1º/2/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Braulio Braz, notificando seu afastamento do exercício do mandato a
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partir de 2/2/2011 para assumir o cargo de Secretário de Estado de Esportes e da

Juventude. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Agostinho Patrus Filho, notificando seu afastamento do exercício do

mandato  a  partir  de  2/2/2011  para  assumir  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  de

Turismo. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 3 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA 15ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE REDAÇÃO NA 4ª

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 16ª LEGISLATURA, EM 17/12/2010

Às  9h30min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  os  Deputados  Braulio  Braz,

Ademir Lucas e Lafayette de Andrada, membros da supracitada Comissão. Havendo

número regimental, o Presidente, Deputado Braulio Braz, declara aberta a reunião e,

em  virtude  da  aprovação  de  requerimento  do  Deputado  Lafayette  de  Andrada,

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

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

destina a discutir e votar pareceres em fase de redação final e suspende a reunião.

Às 10h23min são reabertos os trabalhos com as presenças da Deputada Ana Maria

Resende  e  dos  Deputados  Braulio  Braz,  Gilberto  Abramo  e  Domingos  Sávio.  A

Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais designou

os relatores citados a seguir:  Propostas de Emenda à Constituição nºs 54/2009 e

63/2010, Projetos de Resolução nºs 4.698, 4.770, 4.999 e 5.075/2010 e Projetos de

Lei  nºs 4.894 e 4.895/2010 (Deputado Domingos Sávio);  Projeto de Resolução nº

5.094/2010, Projetos de Lei Complementar nºs 45/2008 e 58, 59 e 66/2010 e Projetos

de Lei nºs 113, 558, 762, 955, 965, 1.177, 1.482 e 1.610/2007, 2.139, 2.215, 2.311,

2.428 e 2.525/2008, 3.399, 3.708, 3.725, 3.784, 3.786, 3.791, 3.857, 3.953, 4.036,

4.037,  4.047,  4.066,  4.071,  4.085,  4.086  e  4.102/2009  e  4.137  e  4.138/2010

(Deputado Gilberto Abramo); 4.145, 4.146, 4.159, 4.182, 4.223, 4.257, 4.283, 4.326,

4.413, 4.489, 4.498, 4.543, 4.613, 4.669, 4.670, 4.671, 4.688, 4.701, 4.706. 4.707,

4.718, 4.719, 4.720. 4.721, 4.728, 4.736, 4.916, 4.917, 5.027 e 5.074/2010 (Deputada

Ana  Maria  Resende).  Passa-se  à  1ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

compreendendo a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à

apreciação do Plenário. Após discussão e votação, são aprovados, cada um por sua

vez, os Pareceres de Redação Final das Propostas de Emenda à Constituição nºs

54/2009  e  63/2010;  dos  Projetos  de  Resolução  nºs  4.698,  4.770,  4.999,  5.075  e

5.094/2010,  dos  Projetos  de  Lei  nºs  4.894  e  4.895/2010;  dos  Projetos  de  Lei
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Complementar nºs 45/2008 e 58, 59 e 66/2010; e dos Projetos de Lei nºs 113, 558,

762, 955, 965, 1.177, 1.482 e 1.610/2007, 2.139, 2.215, 2.311, 2.428 e 2.525/2008,

3.399, 3.708, 3.725, 3.784, 3.786, 3.791, 3.857, 3.953, 4.036, 4.037, 4.047, 4.066,

4.071, 4.085, 4.086 e 4.102/2009 e 4.137, 4.138, 4.145, 4.146, 4.159, 4.182, 4.223,

4.257, 4.283, 4.326, 4.413, 4.489, 4.498, 4.543, 4.613, 4.669, 4.670, 4.671, 4.688,

4.701, 4.706, 4.707, 4.718, 4.719, 4.720, 4.721, 4.728, 4.736, 4.916, 4.917, 5.027 e

5.074/2010. Cumprida a finalidade da reunião, a Presidência agradece a presença

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

Sala das Comissões, 17 de dezembro de 2010.

Braulio Braz, Presidente.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 2/2/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Lafayette de Andrada, notificando seu afastamento do exercício do

mandato a partir de 3/2/2011 para assumir o cargo de Secretário de Estado de Defesa

Social. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Gil Pereira, notificando seu afastamento do exercício do mandato a

partir  do  dia  3/2/2011  para  assumir  o  cargo  de  Secretário  de  Estado  de

Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. (- Ciente.

Publique-se.)

Do Deputado Carlos Pimenta, notificando seu afastamento do exercício do mandato

a partir do dia 3/2/2011 para assumir o cargo de Secretário de Estado de Trabalho e

Emprego. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 4 DE FEVEREIRO DE 2011

ATAS

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

LEGISLATURA, EM 2/2/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Questões de ordem - Correspondência: Mensagens nºs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9/2011

(encaminhando  vetos  à  Proposição  de  Lei  nº  20.324,  à  Proposição  de  Lei

Complementar  nº  123  e  às  Proposições  de  Lei  nºs  20.345,  20.333 e  20.342,  os

Projetos de Lei  nºs 1, 2 e 3/2011 e a indicação do nome do Sr.  Antônio Abrahão

Caram  Filho  para  o  Cargo  de  Diretor  da  Agência  Reguladora  de  Serviços  de

Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais -

Arsae-MG  -,  respectivamente),  do  Governador  do  Estado  -  Ofício  nº  1/2011

(encaminhando a indicação do nome do Deputado Luiz Humberto  Carneiro como

Líder do Governo junto a este Parlamento), do Governador do Estado - Ofícios - 2ª

Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Requerimento  do

Deputado Bosco - Comunicações: Comunicações da Bancada do PDT, das Bancadas

do PT e do PMDB, do Partido Republicano Brasileiro - PRB - e do Partido Comunista

do Brasil - PCdoB - e dos Deputados Rogério Correia, Duílio de Castro, Tiago Ulisses,

Lafayette de Andrada, Gil Pereira e Carlos Pimenta - Oradores Inscritos: Discursos do

Deputado  Gustavo  Valadares,  da  Deputada  Liza  Prado  e  dos  Deputados  André

Quintão e Fred Costa - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições -

Palavras  do  Sr.  Presidente  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questão  de  ordem  -

Requerimento  do Deputado Bonifácio Mourão;  deferimento;  discurso  do  Deputado

Rômulo Viegas - Requerimento do Deputado Tenente Lúcio; deferimento; discurso do

Deputado Carlos Pimenta - Requerimento do Deputado Rogério Correia; deferimento;

discurso do Deputado Rogério Correia - Questão de ordem - Encerramento - Ordem

do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:
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Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira

Jr.  -  Jayro  Lessa  -  Adalclever  Lopes  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

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

Mosconi - Carlos Pimenta - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -

Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duílio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio

Cherem - Fred Costa - Gil  Pereira - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - João Vítor Xavier - Lafayette de Andrada - Leonardo Moreira - Liza Prado -

Luiz  Henrique  -  Luiz  Humberto  Carneiro  -  Luzia  Ferreira  -  Maria  Tereza  Lara  -

Marques  Abreu  -  Mauri  Torres  -  Neider  Moreira  -  Neilando  Pimenta  -  Pompílio

Canavez - Rogério Correia - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sargento  Rodrigues  -  Sávio  Souza  Cruz  -  Sebastião  Costa  -  Tadeuzinho  Leite  -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Wander Borges.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h11min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, a questão de ordem diz respeito à

apresentação de um requerimento, e gostaria de saber de V. Exa. se podemos votá-lo

ainda  hoje.  Pela  manhã,  já  procedi  ao  protocolo  junto  à  Mesa,  e  o  assunto  diz

respeito ao inciso XVI do art. 233 do Regimento Interno, que prevê a convocação de
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Secretário  de  Estado,  dirigente  de  entidade da administração indireta  e  titular  de

órgão  diretamente  subordinado  ao  Governador  do  Estado.  Evidentemente  não

pretendemos fazer disso um cavalo de batalha, mas apenas convocar o Secretário,

mesmo porque tenho certeza de que o secretariado, o Governador Anastasia e o

Vice-Governador estarão à disposição para prestar esclarecimentos sobre assuntos

relevantes. Aproveito para informar aos colegas da Casa que fui oficializado como

Líder do Bloco PT-PMDB-PRB-PCdoB. Nesse sentido, eu e o Deputado Antônio Júlio,

Líder  da  Minoria,  também escolhido pelos Deputados  do bloco,  não convocamos,

mas convidamos a Sra. Renata Vilhena, Secretária de Planejamento e Gestão de

Minas Gerais,  a comparecer  a esta Casa para prestar  esclarecimentos acerca da

edição de um conjunto de leis delegadas instituídas no mês de janeiro. Gostaríamos

do aval  da  Assembleia.  Todos sabemos que a Assembleia  Legislativa delegou ao

Governador esse poder, e foram editadas seis leis delegadas, cujos conteúdos ainda

não foram debatidos com a Assembleia. Foram realizadas mudanças importantes nos

quadros das administrações direta e indireta e até mesmo em empresas, como, por

exemplo,  a  Cemig,  onde  houve  a  criação  de  diretorias  e  cargos  e  alocação  de

funções. Isso aconteceu em todas as Secretarias. Além disso, foram criadas algumas

secretarias  e  subsecretarias,  modificando,  portanto,  a  estrutura  dos  órgãos.  Nós,

Deputados, ficamos com a tarefa de compreender melhor essas mudanças e quais as

funções dos cargos de Secretário e Subsecretário. Por isso gostaríamos que esse

debate fosse feito na Assembleia Legislativa. Pensamos que ninguém melhor do que

a Secretária para expor essas mudanças para que a Assembleia inicie uma discussão

sobre elas e verifique se está de acordo ou se algumas precisam ser alteradas por

projeto de lei,  caso a Assembleia entenda dessa forma. Gostaria de esclarecer se

podemos  aprovar  esse  requerimento  hoje  e  peço  antecipadamente  o  apoio  do

conjunto  dos  Deputados  também da base governista.  Não há neste  ato  qualquer

gesto de oposição ao governo. Pretendemos apenas escutar os esclarecimentos e

debatê-los. Possivelmente cada um irá formular sua opinião, assumindo sua posição

acerca dessas mudanças. Era isso, Presidente. Gostaria também do apoio de V. Exa.

O Sr.  Presidente -  Gostaria  que o Deputado Rogério  Correia  formalizasse esse

pleito para que a Presidência possa se manifestar com a maior brevidade possível.
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O Deputado Gustavo Valadares - Sr. Presidente, não tenho procuração da base do

governo  para  responder  ao  Deputado  Rogério  Correia,  mas  farei  uma  sugestão:

solicitaria  ao  Deputado  que  aguardasse  a  composição  das  comissões  da  Casa,

divisão de Presidências entre os partidos da base e os partidos da Oposição para,

depois de definido todo o quadro, apresentarmos esse requerimento para aprovação

na comissão que receberá a Secretária. Não creio que seria problema para o Estado

e até mesmo para a própria Secretária vir explicar o teor das leis delegadas e as

mudanças  realizadas,  mas  solicitaria  ao  Líder  da  Oposição,  Deputado  Rogério

Correia,  que  aguardasse  a  composição  das  comissões,  a  escolha  de  seus

Presidentes para apresentar esse requerimento em uma das comissões, quem sabe

até  na  Comissão  de  Administração  Pública,  local  adequado  para  discutirmos  e

debatermos o assunto. Era isso o que queria falar,  apenas uma sugestão para o

Deputado Rogério Correia.

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Agradeço  a  sugestão  do  Deputado  Gustavo

Valadares, mas gostaria de ponderar. Chegamos a discutir se seria melhor aguardar a

formação  das  comissões.  O  primeiro  empecilho  seria  que  as  alterações  na  lei

delegada não dizem respeito a apenas um assunto, mas todas as comissões terão de

tratar  desse  tema  no  futuro.  Houve  modificação  em  todas  as  comissões.  Então

gostaríamos que a Secretária desse ao conjunto dos Deputados uma visão geral das

modificações feitas com a lei delegada. Dessa forma, as comissões poderiam seguir

o debate específico de cada uma, quando poderíamos ter  uma visão geral e tirar

dúvidas a respeito de como funcionará a administração pública. Em segundo lugar,

ainda  discutiremos  a  formação  das  comissões,  o  que  demorará  uns  15  dias,  e

também, para aprovar o requerimento, demoraria pelo menos um mês. Enquanto isso

a Secretária poderia prestar-nos esclarecimentos para fazermos um primeiro debate,

e as comissões se debruçariam sobre isso posteriormente. Portanto solicitamos um

esclarecimento global ao conjunto de Deputados a respeito das mudanças propostas.

Nesse  sentido,  manterei  o  requerimento  convidando  a  Secretária,  e  poderemos

colocá-lo em votação.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a
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seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 1/2011*

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2011.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  total,  por  inconstitucionalidade  e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei nº 20.324, que dispõe sobre o

atendimento personalizado ao consumidor.

Ouvida  a  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Econômico,  assim  se

manifestou:

Razões do Veto: A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico informa

que a proposição de lei  foi analisada pela Subsecretaria de Indústria,  Comércio e

Serviços e pela Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG - que sugerem o

veto total à proposição em epígrafe, pelas razões que ora se expõem.

Inicialmente,  a  proposição  de  lei  não  encontra  respaldo  nas  disposições

constitucionais vigentes,  notadamente em face da competência privativa da União

para  legislar  sobre  energia,  nos  termos  do  inciso  IV  do  art.  22  da  Constituição

Federal. 

Outrossim,  no  que  se  refere  ao  atendimento  de  consumidores,  as  empresas

distribuidoras de energia elétrica seguem o disposto na Resolução Normativa nº 414,

de 9 de setembro de 2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL -, que

estabelece  as  Condições  Gerais  de  Fornecimento  de  Energia  Elétrica  de  forma

atualizada  e  consolidada.  No  Capítulo  destinado  a  Estrutura  de  Atendimento

Presencial, o art. 178, dispõe:

“Art. 178 - A distribuidora deve disponibilizar atendimento presencial em todos os

Municípios em que preste o serviço público de distribuição de energia elétrica. 

§ 1º - Caso a sede municipal não esteja localizada em sua área de concessão ou

permissão, a distribuidora é obrigada a implantar posto de atendimento presencial

somente se atender no Município mais que 2.000 (duas mil) unidades consumidoras.”

São essas as razões que me levam a opor veto total à Proposição de Lei nº 20.324,

devolvendo-a  ao  necessário  reexame  de  seus  nobres  pares  dessa  egrégia
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Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 2/2011*

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição do Estado de Minas Gerais, decidi opor veto parcial, por contrariedade

ao interesse público, à Proposição de Lei Complementar tombada sob o número 123,

que dispõe sobre a prevenção e a punição do assédio moral na administração pública

estadual.

Razões do Veto: O § 1º do artigo 3º da supramencionada Proposição, ao elencar,

tipifica as condutas que, em tese, constituem assédio moral, em atenção ao princípio

da legalidade estrita e da segurança jurídica.

Em projeto da lavra do então Governador Aécio Neves, de teor assemelhado, que,

por disposição regimental, foi anexado àquele que logrou ser aprovado, de autoria

dos Senhores Deputados Sargento Rodrigues e André Quintão, também se fixavam

as  condutas  que  constituem  a  fattispecie  do  assédio  moral.  As  condutas  então

descritas foram concebidas com base em estudo de referência para a área, realizado

por  Heinz  Leymann,  que  deu  origem  ao  Leymann  Inventory  of  Phsycological

Terrorization – LIPT, de modo a abarcar a gama de ações que, em tese, pudessem

consubstanciar assédio moral, e sob a inspiração das reformas do Code du Travail

francês, ocorridas no começo deste século.

Ocorre,  contudo,  que  o  projeto  aprovado  pelo  Parlamento,  que  agora  me  é

submetido à sanção, inclui, em adição àquelas condutas já previstas no projeto de

autoria  do  Chefe do  Executivo,  outras  que reputo  impróprias  à  caracterização do

ilícito,  quais  sejam  as  previstas  nos  incisos  XI,  XII  e  XIII  do  §  1º,  do  art.  3º  da

proposição.

Qualificar, em tese, a conduta “editar despachos ou normas infralegais visando a



45
____________________________________________________________________________

limitar ou impedir o exercício,  pelo agente público, de suas atribuições legalmente

previstas”  importa  em  limitação  à  discricionariedade  do  poder  regulamentar,

esvaziando a liberdade administrativa. A infração caracterizadora de assédio moral

causa  dano  concreto  e  não  apenas  normativo,  não  podendo  ser  tratada  como

infração de perigo, seja concreto, seja abstrato. Isso posto, oponho veto ao inciso XI,

do § 1º, do art. 3º, da Proposição.

No mesmo diapasão, a Proposição qualifica como modalidade de assédio moral as

seguintes condutas: “XII – deixar de cometer ao agente público tarefas e atribuições

legais  inerentes  a  seu  cargo,  visando  diminuir  sua  importância  na  administração

pública” e “XIII  – Sonegar ao agente público informações ou senhas de acesso a

sistemas  ou  programas  do  Estado  indispensáveis  ao  desempenho  de  suas

atribuições legais”. Ambas as condutas, se qualificadas in abstracto como possíveis

hipóteses  de  fato  de  assédio  moral,  causarão  embaraços  à  atividade  executiva,

porque coarctarão a discricionariedade administrativa. Acresça-se, outrossim, que as

informações  e  senhas  de acesso a  sistemas  e  programas  do Estado  devam  ser

mantidas  sob  rígido  controle  de  segurança,  de  modo  a  evitar  vazamento  de

informações e acessos indevidos. É certo, de outra parte, que abusos em ambas as

searas,  seja  no  cometimento  de  tarefas,  seja  no  ato  de  franquear  informações  e

senhas,  podem  ser  puníveis  administrativamente,  sob  outras  rubricas  punitivas

igualmente previstas em lei. Isso posto, oponho veto aos incisos XII e XIII, do § 1º, do

art. 3º da Proposição.

Por  derradeiro,  esclareça-se  a  impropriedade  de  tratamento  homogêneo  a  ser

dispensado  aos  servidores  civis  e  militares.  Isso  porque  estes  estão  sob  regime

constitucional  e legal  diferenciado,  submetidos  ao  e mesmo organizados segundo

rígidos  padrões  de  hierarquia,  sustentáculo  da  caserna,  ao  passo  que  aqueles,

servidores civis,  estão  amparados sob o  regime jurídico  administrativo  comum. O

regime castrense está a reclamar disciplina específica, que se amolde às disposições

disciplinares e penais em vigor. Assim, oponho veto ao art. 12 da Proposição.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a vetar os incisos XI, XII e XIII

do § 1º do art. 3º, bem como o art. 12 da Proposição de Lei Complementar nº 123,

devolvendo-a, em obediência à Constituição, ao necessário reexame dessa Egrégia
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Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 3/2011*

Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição  do  Estado,  decidi  opor  veto  parcial,  por  inconstitucionalidade  e

contrariedade ao interesse público, à Proposição de Lei nº 20.345, que dispõe sobre a

adoção do juízo arbitral para a solução de litígio em que o Estado seja parte e dá

outras providências.

Ouvida a Secretaria de Estado de Casa Civil e de Relações Institucionais, assim se

manifestou sobre os dispositivos a seguir vetados:

Parágrafo único do art. 6°: “Parágrafo único - O pr ocesso público não se aplica nos

casos de proteção ao sigilo comercial ou industrial.”

Razões do Veto: “O art. 6°, “caput”, pretende estat uir a regra geral da publicidade

dos  processos  arbitrais,  com  a  única  exceção,  prevista  no  parágrafo  único,

constituída  pela  presença de  matéria  que  contenha  sigilo  comercial  ou  industrial,

hipótese em que o processo seria sigiloso. Impõe-se, neste caso, o veto ao parágrafo

único do art. 6°, pelas razões que se expõem a segu ir.

Nos termos do art. 5°, LX, da Constituição da Repúb lica, “a lei só poderá restringir a

publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social

o  exigirem”.  A  adequada  interpretação  do  mencionado  dispositivo  constitucional

impõe sua aplicação também aos processos arbitrais, notadamente aqueles em que

seja parte o Poder Público, com maior razão quando se tem em conta o princípio

constitucional geral da publicidade, expresso, quanto à Administração Pública, no art.

37, “caput”, da Constituição da República.

A norma do parágrafo único do art.  6°,  combinada co m a do “caput”  do mesmo

artigo,  impõe  duas  conclusões:  a)  nos  casos  de  proteção  ao  sigilo  comercial  ou

industrial, o processo arbitral será sigiloso; b) nos demais casos, o processo arbitral
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será público. 

Daí decorre a razão que impõe o veto do referido dispositivo: há outros bens e

valores, para além de informações comerciais e industriais, que merecem proteção

constitucional apta a autorizar a restrição da publicidade. É o caso, por exemplo, da

intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, nos termos do art.

5°,  X,  da  Constituição  da  República.  Desse  modo,  a  menção  exclusiva  a  dados

comerciais  e  industriais  como  hipóteses  de  sigilo  processual  contraria  o  referido

dispositivo constitucional,  na  medida em que impõe publicidade a informações de

natureza diversa, mas que também merecem proteção constitucional.

O  veto  ao  parágrafo  único  do  art.  6° permite  a  impo sição  da  regra  geral  de

publicidade dos processos arbitrais de que seja parte o Estado, ficando a cargo dos

procedimentos específicos definirem a que atos se deve impor o sigilo para preservar

bens e valores que gozem de proteção constitucional.”

§ 2º do art. 10: “§ 2° - O prazo máximo para prolaç ão da sentença arbitral é de

cento e oitenta dias contados da data de instituição da arbitragem, salvo disposição

em contrário.”

Razões  do  Veto:  “O  mencionado  dispositivo  contraria  o  interesse  público  e  o

princípio geral da segurança jurídica, de estatura constitucional, na medida em que

pode gerar dúvida: a Lei Federal nº 9.307, de 1996, estipula o prazo máximo de seis

meses para prolação da sentença arbitral (art. 23, “caput”). Assim, a referência a “180

dias”  no  dispositivo  ora  vetado não  se  compatibiliza  com  a  segurança  que  deve

inspirar as normas jurídicas.”

São essas as razões que me levam a opor veto parcial à Proposição de Lei nº

20.345, devolvendo-a ao necessário reexame de seus Nobres Pares dessa Egrégia

Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 4/2011*

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2011.

Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,
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Comunico a Vossa Excelência que nos termos do inciso II do art. 70 da Constituição

do  Estado,  decidi  vetar  totalmente,  por  inconstitucionalidade  e  contrariedade  ao

interesse público, a Proposição de Lei nº 20.333, que autoriza o Departamento de

Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais a doar ao Município de Congonhal

o imóvel que especifica.

Instada a manifestar-se sobre a matéria, a Secretaria de Estado de Transportes e

Obras Públicas se pronuncia da seguinte forma:

“Vetar totalmente em virtude das incoerências presentes na Proposição de Lei nº

20.333, com relação à área total do imóvel, uma vez que o DER-MG informa que a

mesma é de 35.425m², incluída a faixa de domínio, e  não de 98.688m² conforme

indicado no Projeto de Lei.”

Razões do Veto: A Proposição “sub examine” trata da doação de imóvel em relação

ao qual há divergência de instrução no âmbito do Estado no que tange a sua medida.

O art. 1º da proposta dispõe que o referido imóvel tem a área de 98.688m², enquanto

a Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, consultada sobre a situação

do imóvel, informa que a área correspondente é de 35.425m².

Diante da controvérsia, conclui-se que os requisitos formais para a alienação de

bens da Administração Pública não se encontram devidamente preenchidos, já que

não houve, desde a propositura do Projeto e durante a sua tramitação, demonstração

exata da área do imóvel  objeto da  doação,  não se podendo,  por  isso,  garantir  a

adequada avaliação do objeto.

A Proposição  afronta  o  Princípio  da  Razoabilidade  consagrado  pelo  art.  13  da

Constituição Mineira, na medida em que dispõe sobre a doação de imóvel sobre o

qual ainda existem dúvidas relativas ao tamanho exato de sua área. 

Diante do Princípio da Indisponibilidade do Interesse Público, a doação proposta

não pode prosperar,  porquanto  não quantificada a exata dimensão econômica da

possível transmissão patrimonial.

Quanto ao interesse público, apesar de devidamente justificado pela destinação do

imóvel objeto da doação, não se pode aferir se o bem seria ou não melhor destinado,

quando não se tem a sua exata mensuração. Ou seja, a ausência de quantificação

topográfica frustra a possibilidade de o Estado identificar outros possíveis fins para o
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bem em comento, o que indica a fragilidade da afetação pretendida.

Não se sabe ao certo o que será objeto da doação, razão pela qual falta ao ato

jurídico  um  dos  seus  elementos  essenciais,  limitando  a  própria  capacidade  de

apreciação do Estado sobre a conveniência e oportunidade em sua efetivação.

E, assim, enquanto não solucionada a questão, entende-se que não poderá ser

efetivado  o  ato,  pois  além  de  descumprir  os  Princípios  Constitucionais  da

Razoabilidade e da Indisponibilidade do Interesse Público, não há segurança jurídica

na doação de imóvel sobre o qual restam dúvidas a respeito de sua configuração. 

São  essas,  Senhor  Presidente,  as  razões  que  me  levam  a  opor  veto  total  à

Proposição  de  Lei  nº  20.333,  devolvendo-a,  em  obediência  à  Constituição,  ao

necessário reexame dessa Egrégia Assembleia Legislativa.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 5/2011*

Belo Horizonte, 13 de janeiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Comunico  a  Vossa  Excelência  que,  nos  termos  do  inciso  II  do  art.  70  da

Constituição do Estado, decidi opor veto total, por contrariedade ao interesse público,

à Proposição de Lei nº 20.342, que autoriza o Instituto de Gestão de Águas – Igam –

a doar ao Centro Polivalente de Atividades Sociais, Culturais e Ambientais – Cepasa

–, com sede no Município de Unaí, o imóvel que especifica.

Razões do Veto: Oponho Veto Total à Proposição de Lei nº 20.342, por ser contrária

ao interesse público, na medida em que a doação de bens públicos para entidades

particulares deve ser vista com restrição, admitida somente em caráter excepcional. 

Não obstante a nobre intenção do Projeto em disponibilizar  um local  apropriado

para o desenvolvimento de atividades sociais, culturais e ambientais para a entidade

que menciona,  trata-se de  lei  de  efeito  concreto  cuja  finalidade admite,  em tese,

solução mediante outros instrumentos jurídicos preferenciais à doação, tais como a

autorização,  a  permissão  e  a  cessão  de  uso  e  que  melhor  preserva  o  interesse

público.
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São estas as razões que me levam a opor Veto Total à Proposição de Lei nº 20.342,

devolvendo-a  ao  necessário  reexame  dos  Senhores  Membros  da  Assembleia

Legislativa. 

Atenciosamente,

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado .”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 6/2011*

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, para exame e deliberação dessa

egrégia  Assembleia  Legislativa,  o  projeto  de  lei  incluso,  que  dá denominação de

Escola Estadual Adolfo Teixeira de Souza, de ensino fundamental e médio, à Escola

Estadual  de  Ensino  Médio,  localizada  na  Rua  Londrina,  nº  200,  Povoado  de

Americaninha, no Município de Novo Oriente.

O Projeto encaminhado atende aos requisitos fixados pela Lei nº 13.408, de 21 de

dezembro de 1999, que dispõe sobre a denominação de estabelecimento, instituição

e próprio público do Estado, e tem o objetivo de prestar homenagem a Adolfo Teixeira

de  Souza,  fundador  da  primeira  escola  pública  no  Povoado  de  Novo  Oriente  de

Minas,  conforme  demonstrado  na  justificativa  anexa  elaborada  pela  Senhora

Secretária de Estado de Educação.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência as expressões de meu elevado apreço e

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação: O presente projeto de lei  propõe que seja dada a denominação de

Escola Estadual Adolfo Teixeira de Souza, de ensino fundamental e médio à Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio, situada na Rua Londrina, nº 200, Povoado

de Americaninha, no Município de Novo Oriente de Minas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio que, em reunião realizada no dia

14/05/10,  homologou,  pela maioria  dos  votos  dos seus membros,  a  indicação do
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nome Escola Estadual Adolfo Teixeira de Souza, de ensino fundamental e médio, para

denominação da referida unidade de ensino.

Adolfo Teixeira de Souza foi o fundador da primeira Escola Pública no Povoado de

Novo  Oriente  de  Minas,  após  verificar  que  as  crianças  da  região  ficavam

desassistidas de escola. Sua esposa foi a primeira auxiliar de serviços da escola que

funcionava precariamente num casarão cedido, tornando possível o atendimento aos

alunos. Sua filha foi a primeira professora da mencionada escola, destacando-se no

papel  de  professora  pioneira  na  Comunidade.  O  homenageado  nasceu  no  dia

03/08/1924 e faleceu no dia 23/01/1966.

Cumpre  registrar  que,  no  Município  de  Novo  Oriente  de  Minas  não  existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 1/2011

Dá a denominação à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio, localizada

no Município de Novo Oriente de Minas.

Art.  1º  -  A Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio,  situada  na  Rua

Londrina, nº 200, Povoado de Americaninha, no Município de Novo Oriente de Minas,

passa  a  denominar-se  Escola  Estadual  Adolfo  Teixeira  de  Souza,  de  ensino

fundamental e médio.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.
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“MENSAGEM Nº 7/2011*

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa, o projeto de lei que dá a denominação de Centro Estadual de

Educação Continuada - CESEC - Afonso Arinos, de ensino fundamental e médio ao

Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC - de ensino fundamental e médio,

do Município de Arinos.

A  denominação  ora  proposta  me  foi  sugerida  pela  Secretária  de  Estado  de

Educação, em atenção a apelo que lhe foi formulado pelo Colegiado daquela unidade

de  ensino,  desejoso de perpetuar  naquela  localidade  a  memória  do  coestaduano

ilustre, cuja vida foi exemplo de dedicação às causas do ensino, tendo se destacado

ainda como escritor contista, com temas voltados para o sertão de Minas, fiel às suas

origens de paracatuense. Foi um dos fundadores da Faculdade de Direito de Minas

Gerais,  onde  lecionou  por  um  bom  tempo,  tendo  também  integrado  a  Academia

Brasileira de Letras.

Solidário com a justa postulação daquela laboriosa comunidade, é que submeto a

esta augusta Casa a aprovação do projeto de lei incluso.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação: O presente projeto de lei  propõe que seja dada a denominação de

Centro  Estadual  de  Educação  Continuada  -  CESEC  -  Afonso  Arinos,  de  ensino

fundamental e médio ao Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC - de

ensino fundamental e médio, situado na Rua Francisco Pereira, nº 2.334, Centro, no

Município de Arinos.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar do

Centro Estadual de Educação Continuada - CESEC - de ensino fundamental e médio

que, em reunião realizada no dia 25/03/10, homologou, pela maioria dos votos dos

seus membros,  a indicação do nome Centro Estadual  de Educação Continuada -

CESEC  -  Afonso  Arinos,  de  ensino  fundamental  e  médio,  para  denominação  da

referida unidade de ensino.

Afonso  Arinos  formou-se  em  Direito  no  Estado  de  São  Paulo,  e  após  a  sua
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formatura mudou-se com família  para o Município de Ouro Preto,  onde obteve 1º

lugar em um Concurso para Professor de História do Brasil. Foi um dos fundadores

da Faculdade de Direito de Minas Gerais onde lecionou Direito Criminal.

Desde o tempo de estudante manifestou forte inclinação para as letras, escrevendo

alguns contos.

Teve vários trabalhos publicados na “Revista Brasileira” e na “Revista do Brasil”. Em

1897, assumiu a direção do “Comércio de São Paulo”.  No ano de 1901, foi  eleito

sócio correspondente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro.

Em  1901  candidatou-se  à  vaga  de  Eduardo  Prado  na  Academia  Brasileira  de

Letras, tornou-se membro em dezembro do mesmo ano e em 1903 foi empossado.

O homenageado nasceu no dia 01/05/1868 e faleceu no dia 19/02/1916.

Cumpre  registrar  que,  no  Município  de  Arinos,  não  existem  estabelecimento,

instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 30 de dezembro de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 2/2011

Dá denominação de Centro Estadual de Educação Continuada – CESEC – Afonso

Arinos, de ensino fundamental e médio, ao Centro Estadual de Educação Continuada

– CESEC – de ensino fundamental e médio, do Município de Arinos.

Art.  1º  -  O  Centro  Estadual  de  Educação  Continuada  –  CESEC  –  de  ensino

fundamental e médio, situado à Rua Francisco Pereira, nº 2.334, da cidade de Arinos,

passa a denominar-se Centro Estadual de Educação Continuada – CESEC – Afonso

Arinos, de ensino fundamental e médio.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.”

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

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



54
____________________________________________________________________________

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 8/2011*

Belo Horizonte, 21 de janeiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho  a  Vossa  Excelência,  para  exame  e  deliberação  dessa  egrégia

Assembleia Legislativa,  o projeto de lei  incluso, que dá a denominação de Escola

Estadual  Professora  Antônia  Bernardo  Rodrigues  à  Escola  Estadual  de  Ensino

Fundamental, situada na Rua Vereador José dos Santos Franco, nº 310, Centro, na

Cidade de Carlos Chagas.

A  medida  consubstanciada  na  proposta  tem  em  vista  acolher  solicitação  do

Colegiado  daquela  unidade  de  ensino  que,  pela  unanimidade  de  seus  membros,

aprovou  a  indicação  do nome da Professora  Antônia  Bernardo Rodrigues  para  a

presente  homenagem,  em  reconhecimento  aos  assinalados  serviços  em  favor  da

educação, naquela região, onde se destacou como pioneira.

Associando-me ao preito de gratidão daquela comunidade à sua benfeitora é que

me permito solicitar dessa augusta Casa a aprovação do projeto.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

Justificação: O presente projeto de lei  propõe que seja dada a denominação de

Escola  Estadual  Professora  Antônia  Bernardo  Rodrigues,  de  ensino  fundamental

(anos finais), à Escola Estadual de Ensino Fundamental (anos finais), situada na Rua

Vereador José dos Santos Franco, nº 310, Centro, no Município de Carlos Chagas.

Trata-se de proposta que resulta de pedido formulado pelo Colegiado Escolar da

Escola Estadual de Ensino Fundamental (anos finais) que, em reunião realizada no

dia 20/7/10, homologou, pela maioria dos votos dos seus membros, a indicação do

nome  Escola  Estadual  Professora  Antônia  Bernardo  Rodrigues,  de  ensino

fundamental (anos iniciais), para denominação da referida unidade de ensino.

Antônia Bernardo Rodrigues foi figura magistral e marcante destacando-se no papel

de professora pioneira na região, sempre alegre, solícita e pronta a servir a todos.

Esteve sempre à frente dos movimentos locais e, como professora dedicada, atuou

por  47  (quarenta  de  sete)  anos.  Deixou,  como  inspiração  e  legado  para  a  sua
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comunidade, o seu exemplo de professora guerreira, dedicada e capaz de lutar  e

vencer  as  dificuldades  em  nome  da  educação.  A homenageada  nasceu  no  dia

6/6/1892 e faleceu no dia 21/8/1987.

Cumpre  registrar  que,  no  Município  de  Carlos  Chagas,  não  existem

estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado com igual denominação.

Mediante o exposto, a denominação ora proposta guarda plena conformidade com

os  requisitos  fixados  pela  Lei  nº  13.408,  de  21/12/1999,  que  dispõe  sobre  a

denominação de estabelecimento, instituição ou próprio público do Estado, estando,

assim, em condições de ser submetida ao exame da egrégia Assembleia Legislativa

do Estado.

Belo Horizonte, 23 de dezembro de 2010.

Vanessa Guimarães Pinto, Secretária de Estado de Educação.

PROJETO DE LEI Nº 3/2011

Dá a denominação de Escola Estadual Professora Antônia Bernardo Rodrigues à

Escola Estadual de Ensino Fundamental, no Município de Carlos Chagas.

Art. 1º - A Escola Estadual de Ensino Fundamental, situada na Rua Vereador José

dos  Santos  Franco,  nº  310,  Centro,  no  Município  de  Carlos  Chagas,  passa  a

denominar-se Escola Estadual Professora Antônia Bernardo Rodrigues.

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

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

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

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“MENSAGEM Nº 9/2011*

Belo Horizonte, 11 de janeiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Nos termos da alínea "e" do inciso XXIII do art. 62 da Constituição do Estado e do §

2º do art. 15 da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009, submeto à apreciação dessa

magna Assembleia Legislativa a indicação do Doutor Antônio Abrahão Caram Filho

para o cargo de Diretor da Agência Reguladora de Serviços de Abastecimento de

Água e de Esgotamento Sanitário do Estado de Minas Gerais (Arsae/MG).
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Cumpre ressaltar que a presente iniciativa destina-se à investidura do indicado em

mandato de Diretor-Geral, vago em virtude de renúncia do Sr. Octávio Elísio Alves de

Brito, para exercício de outro cargo na Administração Indireta do Estado, conforme

ato publicado no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, em 24 de novembro de

2010, nos termos do § 1º do art. 16 da Lei nº 18.309, de 3 de agosto de 2009.

Encontra-se,  anexo,  o  currículo  do  indicado  para  a  instrução  do  processo  de

Sabatina Constitucional. 

Ao ensejo, renovo a V. Exa. manifestação de estima e consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.”

- À Comissão Especial.

* - Publicado de acordo com o texto original.

INDICAÇÃO Nº 1/2011

Indicação  do  Doutor  Antônio  Abrahão  Caram  Filho  para  o  cargo  de  Diretor  da

Agência  Reguladora  de  Serviços  de  Abastecimento  de  Água  e  de  Esgotamento

Sanitário do Estado de Minas Gerais - Arsae-MG.

- À Comissão Especial.

OFÍCIO Nº 1/2011

Do  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  Governador  do  Estado,  indicando  o

Deputado Luiz Humberto Carneiro para Líder do Governo. (Ciente. Publique-se.)

OFÍCIOS

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (4),  prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 3.052/2009, 4.479, 4.847 e 4.989/2010, em atenção

a pedido da Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos

respectivos projetos de lei.)

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (3),  prestando informações

relativas  aos Requerimentos n°s  6.860,  6.902/2010,  da  Comissão de Participação

Popular, e 7.084/2010, da Comissão de Política Agropecuária.

Do Sr. Mauro Brito, Presidente da Cohab-MG, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.938/2010, da Comissão de Particip ação Popular.

Do Sr. Walter Antônio Adão, Diretor-Geral do Idene, prestando informações relativas

ao Requerimento n° 6.907/2010, da Comissão de Parti cipação Popular.
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Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, Chefe da Assessoria Institucional da PMMG

(2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  4.396/2009,  da

Comissão de Direitos Humanos, e 6.605/2010, da Comissão de Segurança Pública.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

- Nesta oportunidade, é encaminhado à Mesa requerimento do Deputado Bosco.

REQUERIMENTO

Do Deputado Bosco em que solicita seja reconhecida a excepcionalidade prevista

pelo comando do Regimento Interno quando da formação de seu nome parlamentar.

(- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

-  São  também  encaminhadas  à  Mesa comunicações  da  Bancada  do  PDT,  das

Bancadas do PT e do PMDB, do Partido Republicano Brasileiro - PRB - e do Partido

Comunista do Brasil - PCdoB - e dos Deputados Rogério Correia, Duílio de Castro,

Tiago Ulisses, Lafayette de Andrada, Gil Pereira e Carlos Pimenta.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Sras.

Deputadas;  Srs.  Deputados;  demais  integrantes  da  Mesa.  Inicio  o  meu

pronunciamento, Sr. Presidente, desejando a todos os pares desta Casa um mandato

de muito trabalho, que tenham sucesso e êxito nestes próximos quatro anos em que

representarão a população de Minas Gerais.  Gostaria de abraçar  e cumprimentar

cada um dos Deputados, e, em especial, V. Exa., pelo primeiro biênio, desejando-lhe

também muito sucesso para que conduza os demais 76 Deputados e ajude-nos a

trilhar os caminhos que a população de Minas deseja. Competência e experiência V.

Exa. tem de sobra, conhece esta Casa como ninguém. 

O  assunto  que  me  traz  hoje  a  esta  tribuna  tem  preocupado  os  mineiros  e

especialmente os belo-horizontinos que trafegam pelo nosso Anel Rodoviário,  seja

esporádica, seja diariamente. É sabido por todos que na última sexta-feira houve ali
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mais um grave acidente, com cinco mortes e inúmeros feridos, provocado por um

caminhão bitrém e um motorista de outro Estado, que se encontra detido em Minas

Gerais  em  virtude  do  ocorrido.  Sr.  Presidente,  inicio  minhas  considerações

lamentando a falta de atenção do governo federal e do Sr. Luiz Inácio Lula da Silva,

hoje ex-Presidente da República, no tocante às estradas federais que cortam nosso

Estado. Não bastasse morrerem, a cada 10, 15 dias, no Anel Rodoviário, 1, 2, 3, 5, 10

mineiros e belo-horizontinos; não bastasse o número de acidentes e mortes na BR-

381, Belo Horizonte-Valadares - e inúmeros Deputados que tomaram posse ontem

trafegam por ali semanalmente -; não bastasse o clamor da população mineira para

receber investimentos nas rodovias federais, o ex-Presidente Lula se manteve inerte,

omisso ao longo de seus oito anos de mandato e nada fez para resolver ou melhorar

o problema das nossas rodovias federais e mesmo do Anel Rodoviário. Ocorreu, na

última sexta-feira,  mais  um acidente,  que trouxe maior  preocupação a  todos nós.

Parece-me que  dessa vez os  responsáveis  resolveram acordar.  O  DNIT resolveu

partir  para  alguma  ação  pró-ativa,  e  também  a  própria  BHTRANS  e  a  Polícia

Rodoviária Federal. Mas até agora, Sr. Presidente, o que precisava ser dito não o foi,

nem mesmo pelo Prefeito de Belo Horizonte. Parece-me que nosso atual Prefeito,

Márcio Lacerda, não quer enxergar que, além de administrar e gerir uma cidade como

Belo Horizonte,  ele praticamente lidera uma região metropolitana de 5 milhões de

habitantes. A bandeira principal de um Prefeito de uma capital como Belo Horizonte e

de um líder de uma região metropolitana desse porte deveria ser exigir, e não pedir, a

construção  do  novo  anel  viário  da  Região  Metropolitana.  Pasmem,  senhoras  e

senhores: o custo de construção do novo anel viário, com pouquíssimas alterações, é

praticamente o mesmo do que está sendo estipulado para a reforma do atual Anel

Rodoviário.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Inicialmente parabenizo V. Exa. pelo

compromisso, principalmente com Belo Horizonte, ao trazer esse assunto que tem

nos causado tanto desconforto e tem nos exposto na mídia de forma tão negativa.

Esse assunto foi amplamente discutido ao longo da reforma do Anel, mas depois dela

o volume de acidentes aumentou consideravelmente. O gargalo absurdo do Bairro

Betânia tem provocado esses acidentes e envergonhado os mineiros, especialmente
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os  belo-horizontinos.  Com  muita  clareza  e  consciência,  V.  Exa.  cita,  nomina  os

responsáveis. Quero dizer, Deputado Gustavo Valadares, nobre colega, que coloquei

em meu “site” uma enquete que questiona de quem é a culpa pelos acidentes no Anel

Rodoviário.  Existem  cinco  opções:  do  DNIT,  da  Prefeitura,  da  fiscalização,  dos

motoristas  ou  “não  sei”.  A opinião  dos  que  têm  entrado  no  meu  “site”  é  que  a

responsabilidade é do DNIT e da falta de fiscalização. Bem sabemos que esse Anel é

nossa  antiga  BR-262.  Quando  eu  era  criança,  podia-se  deitar  ali,  porque  não

passavam carros. Porém hoje não há como caminhões trafegarem de uma parte a

outra do País, passando por Belo Horizonte, sem que seja pelo Anel. Portanto é de

suma importância que esse tema do Anel Rodoviário seja colocado na prioridade das

prioridades, a fim de que o atual projeto saia do discurso e do papel e entre, de fato,

na  fase  da  construção.  Isso  para  que  possamos  ter  tranquilidade,  porque,  por

exemplo, eu e minha família não transitamos mais por esse Anel, pois não sabemos

se sairemos dali com vida. V. Exa. está de parabéns pela abordagem de assunto tão

importante.

O Deputado Gustavo Valadares* - Eu que agradeço a V. Exa. por engrandecer esse

pronunciamento.  Queria  ainda,  Sr.  Presidente,  apenas  dizer  que  é  preciso  que o

Prefeito de Belo Horizonte lidere essa campanha e que aja como Prefeito de uma

metrópole com 5 milhões de pessoas,  aproximadamente.  É necessário não pedir,

mas bater na mesa e dizer: não há mais como esperar. A Região Metropolitana de

Belo Horizonte precisa de um novo anel viário. Não sei, Deputado Rogério Correia,

quem  teve  a  brilhante  ideia,  dentro  da  Prefeitura,  de  sugerir  que  os  caminhões

pesados parassem de trafegar pelo Anel, como se tivéssemos uma outra opção. Mas

não temos!  Não há como sugerir  e  pedir  a  quem dirige  caminhões pesados que

trafegue por outra rodovia, uma vez que não existe outra. Então é preciso criar esse

novo anel, que já tem seu projeto executivo sendo confeccionado e ligará a BR-262,

do Município de Betim, ao Distrito de Ravena, pertencente ao Município de Sabará.

Depois que ele estiver pronto, o segundo passo seria proibir o tráfego de caminhões

pesados no atual Anel Rodoviário. É preciso que o Prefeito de Belo Horizonte e as

autoridades competentes entendam a necessidade dessa obra, porque aquele que

está aí já não é mais um anel, mas apenas uma avenida metropolitana.
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O Deputado Rogério Correia (em aparte)  -  Gostaria de parabenizá-lo,  Deputado

Gustavo Valadares, já que o assunto é bastante pertinente. E, mais que parabenizar,

fazer uma proposta a V. Exa. e aos eminentes pares da Assembleia Legislativa. Esse

assunto é recorrente.  Claro que não podemos propor  que os caminhões pesados

transitem por outro local, pois este não existe, a não ser que o trânsito seja por água,

durante as  inundações de Belo Horizonte em época de chuva,  quando o Prefeito

poderá,  quem  sabe,  fazer  com  que  alguns  caminhões  trafeguem  dessa maneira.

Precisamos de uma solução urgente. É óbvio que temos avaliações distintas sobre o

problema, tanto esse quanto o da BR-381, onde muitas vezes acidentes ocorrem.

Não podemos  lamentar  os  acidentes,  muito  menos  apostar  ou  culpar  beltrano ou

sicrano,  porque  acidentes  ocorrem  também  em  outros  pontos  e  precisamos  de

solução para isso. Então o que queria sugerir - já vinha pensando sobre isso há mais

tempo -, aproveitando que V. Exa. trouxe o assunto à baila, é a criação de uma frente

parlamentar, incluindo todos os partidos que apoiam o governo federal e estadual, já

que  a  Prefeitura  está  sem  força  política  para  isso.  Esses  são  assuntos  que

constantemente voltam à tona,  o caso da BR-381 e o do  Anel  Rodoviário.  Assim

sugeriria a frente parlamentar, e não apenas de um ou outro partido mas de todos,

para que pudéssemos, junto ao DNIT e ao governo federal e estadual, auxiliar nessa

questão. Penso que seria um serviço importante que a Assembleia Legislativa estaria

prestando ao povo de Minas Gerais. Parabenizo V. Exa. e deixo essa sugestão para o

conjunto dos Deputados.

O Deputado Gustavo Valadares* - Sugestão mais que acolhida, Deputado. Pedirei

ao assessor da bancada, logo que deixar a tribuna, que formule o requerimento e

aproveite o quórum, bastante qualificado, para colher as assinaturas. Tenho certeza

de que todos os Deputados assinarão para essa frente parlamentar. O Deputado Fred

Costa está dizendo aqui que recolheu as assinaturas e já protocolou o requerimento.

O  Deputado  Wander  Borges  (em  aparte)*  -  Quero  levar  um  abraço  aos

companheiros, especialmente ao nosso Presidente Dinis Pinheiro, desejando-lhe boa

sorte. Gostaria de parabenizar também o Deputado Gustavo Valadares e aproveitar

para trazer à tona um assunto. No ano passado, entramos com um requerimento para

que o Ministério Público Federal, via Procuradoria da República em Minas Gerais,
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fizesse um termo de ajuste de conduta com o DNIT, via Ministério dos Transportes,

para  mostrar  à  sociedade  o  encaminhamento  da  BR-381  e  do  Anel,  que  está

tramitando. O que está acontecendo é uma irresponsabilidade plena, não há mais

palavras. Lembro-me do primeiro embate que tivemos, a primeira discussão, e da

ponderação do Deputado Carlin Moura à época, e estamos assistindo diariamente a

uma matança, uma carnificina, como se isso fosse normal do conjunto da sociedade.

Ora,  uma obra  de  R$4.000.000.000,00  no  orçamento.  No  ano  passado,  a  União

arrecadou mais de R$800.000.000.000,00, e este ano, só nos primeiros 25 dias de

janeiro,  a  arrecadação  já  ultrapassou  R$90.000.000.000,00.  Isso  tem  que  ser

corrigido. Deputados do Estado, já fizemos algumas manifestações na BR, em que

V.Exa.,  os  Deputados  Célio  Moreira  e  Mauri  Torres  e  o  ex-Deputado  Ronaldo

Magalhães estiveram presentes. Vamos voltar para lá e paralisar efetivamente a BR-

381, o Anel, para mostrar ao Brasil que há um descaso em Minas que precisa ser

corrigido o mais breve possível. Conclamo o Ministério Público Federal a fazer um

termo de ajuste de conduta com o DNIT, via Ministério dos Transportes, e nos mostrar

quando será feita a obra, o prazo, o valor, o projeto executivo. Está aqui o Deputado

João Vítor Xavier, que é da região e já esteve conosco em algumas manifestações.

Não  podemos  mais  assistir  a  isso.  Muitos  brasileiros  de  nomes  desconhecidos

trafegam por essa BR, mas quem garante que nós também não trafegaremos por

ela? Agradeço e parabenizo, mais uma vez, o Deputado Gustavo Valadares.

O Deputado Gustavo Valadares* -  Eu que agradeço,  Deputado Wander Borges.

Antes de conceder um aparte aos Deputados Délio Malheiros e Célio Moreira, quero

dizer que, no final do ano passado, também no período de pinga-fogo, discutimos os

problemas de acidentes nas rodovias do nosso Estado. É bom salientar que a culpa

não é apenas das nossas rodovias. Os motoristas também têm boa parte de culpa

por conta da imprudência e da forma irresponsável com que alguns trafegam pelas

rodovias, sejam elas federais, sejam estaduais. Lembro-me do Deputado Adelmo, no

momento de um aparte, em que o Deputado Carlin Moura também estava presente. É

preciso que os governos federal  e estadual,  e  as  prefeituras,  inclusive a de  Belo

Horizonte, façam campanhas educativas para educar o motorista brasileiro. Mas que

essas  campanhas  não  sejam  feitas  apenas  em  períodos  esporádicos,  em  férias



62
____________________________________________________________________________

escolares,  no  Carnaval  e  nos  feriados  prolongados.  Precisamos  de  campanhas

publicitárias  constantes  na  televisão,  no  rádio  e  nos  jornais  para  conscientizar  e

reeducar o motorista brasileiro.  Muitos dos acidentes nas rodovias  acontecem por

culpa e imprudência dos nossos motoristas.

O Deputado Délio Malheiros (em aparte) - Serei breve, conforme sempre prometo, e

falarei por 30 segundos. Deputado Gustavo Valadares, parabéns pela manifestação

de  V.Exa.  Em  relação  à  frente  parlamentar,  hoje,  em  menos  de  meia  hora,

conseguimos  coletar  mais  de  30  assinaturas  dos  nossos  colegas,  e  já  foi

protocolizado...

O Deputado Gustavo Valadares* - Então peço para tirar o documento do protocolo,

porque ele não passou em meu gabinete, e preciso assiná-lo.

O  Deputado  Délio  Malheiros  (em  aparte)  -  Coletarei  a  assinatura  de  V.Exa.  e

conclamarei  os  colegas  a  nos  ajudar  na  frente  parlamentar.  Semana  que  vem,

impetraremos uma ação civil pública contra quem de direito, seja DNIT, seja a União,

em razão dessa irresponsabilidade no Anel Rodoviário. Muito obrigado.

O Deputado Célio Moreira (em aparte)* - Deputado Gustavo Valadares, parabenizo

V.Exa.  por  abordar  esse  assunto  no  primeiro  dia  de  trabalho  da  Assembleia

Legislativa.  Concordo  plenamente  com  a  posição  e  as  sugestões  de  todos  os

Deputados. A Deputada Rosângela Reis colheu assinaturas na legislatura passada e

formou a Frente Parlamentar em Defesa da Ampliação da BR-381. Eu e V.Exa., como

Presidentes da Comissão de Transporte, tivemos reuniões em Brasília, no DNIT, na

Assembleia e nas Câmaras Municipais. A única coisa necessária é boa vontade para

resolver esse problema. Pessoas continuarão morrendo, tanto no Anel quanto na BR-

381. Temos uma opção, uma saída, por meio de um transporte rápido e barato, mas

que vem sendo empurrada  com a  barriga  pelo  governo  federal.  Referimo-nos  ao

metrô,  que  ajudará  bastante  na  solução  desse  problema  e  diminuirá  o  fluxo  de

veículos.  Se  houver  boa vontade  do governo  federal  -  pois  essa área é  de  sua

competência  -  para  resolver  a questão da BR-381 e  do  Anel  Rodoviário,  aí,  sim,

transitaremos  com  segurança  por  essas  vias.  Vamos  nos  mobilizar.  Já  assinei  o

requerimento do Deputado Délio Malheiros. Debateremos essa questão nesta Casa e

bateremos nessa pedra até furar, para salvar vidas, pois elas estão sendo ceifadas
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nos corredores da morte, que são o Anel e a BR-381.

O  Deputado  Gustavo  Valadares*  -  Muito  obrigado,  Deputado  Célio  Moreira.

Obrigado, Presidente. Sucesso a todos no mandato.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Liza Prado.

A Deputada Liza Prado* -  Boa tarde a todos.  Sr.  Presidente e componentes da

Mesa,  desejo-lhes  um profícuo  mandato.  Tenho a  certeza  de que a  competência

domina esta Mesa.

Caros  colegas,  servidores  que  nos  acompanham,  este  é  o  meu  primeiro

pronunciamento, que já deveria ter sido feito há mais de 20 anos. Mas, como o vigia

espera pela aurora, aqui estou, para que possamos ter um caminho trilhado juntos.

Não na concepção de Pitágoras, que afirmava que a companhia de uma mulher é

perigosa.  A minha companhia  será para garantir  o  avanço de Minas Gerais,  para

defender as pessoas que mais necessitam. A minha trajetória será pautada por minha

origem e por minha história. Então, a minha atuação será sempre solidária aos meus

colegas e de defesa do nosso povo.  É a primeira vez que Uberlândia e o nosso

Triângulo Mineiro têm uma Deputada eleita nesta Casa. Como mulher, espero poder,

juntamente com os movimentos feministas e populares, defender o nosso povo de

verdade.

Solidarizo-me  com  as  palavras  dos  colegas  que  por  aqui  passaram  nos

pronunciamentos e nos apartes. Não podemos permitir uma carnificina desse porte.

Não  podemos  permitir  que,  por  causa  da  omissão  de  alguns,  tenhamos  tantas

famílias  enlutadas.  Isso,  tenho  certeza,  nos  une,  independentemente  de  ser  de

esquerda ou de direita, da cor partidária ou da bandeira que defendemos. É a vida

que  está  sendo  colocada  em  risco.  Portanto  assinei  os  documentos  para  que

possamos ter segurança na nossa cidade e no nosso Estado. Defendo uma frente

parlamentar para a solução dessa questão. Qualquer colega desta Casa terá o meu

apoio para buscarmos solução para os nossos problemas.

O meu partido é da base de sustentação do governo e terá em mim uma grande

companheira, mas com uma visão crítica quando a matéria não for de interesse da

nossa população ou quando ferir direitos. Creio que isso não acontecerá. Portanto
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serei  companheira  para  que  este  governo,  em  cuja  base  de  sustentação  o  meu

partido decidiu permanecer, construa um Estado forte e combativo.

Cumprimento todos os Deputados da legislatura anterior, os que se reelegeram e os

que  vieram compor  a  legislatura  atual.  Chego a  uma Casa  que,  no  final  do  ano

passado, aplaudiu o projeto Ficha Limpa. Fico muito orgulhosa de poder começar o

mandato com uma legislação que considero uma das mais importantes produzidas

por esta Casa.

Sinto-me contente também de chegar a esta Casa num momento em que vários

servidores bastante competentes dão exemplo não só com ficha limpa para outros

Estados,  mas  também  porque  conseguiram  fazer,  com  muita  competência,  um

planejamento estratégico que se preocupa com o desenvolvimento do nosso povo. Só

conseguiremos isso se nos preocuparmos com o metrô, as vidas que estão sendo

ceifadas no Anel, a BR-381 e as estradas do nosso Triângulo Mineiro.

O Deputado João Vítor  Xavier  (em aparte)*  -  Serei  breve.  Primeiramente  quero

cumprimentá-la pelo mandato e desejar sucesso e sorte tanto a V. Exa.  quanto a

todas as Deputadas eleitas desta Casa e aos Deputados. Solidarizo-me com todos os

colegas e ponho-me à disposição dessa frente parlamentar.

Há 10 anos trabalho na Rádio Itatiaia e moro na Região Metropolitana de Belo

Horizonte. Sou de Caeté, que talvez seja a cidade com o maior número de vítimas

fatais na BR-381, onde já perdi amigos, conhecidos e sofri acidentes. Essa será uma

das bandeiras do nosso trabalho na Assembleia Legislativa, como tem sido nestes 10

anos na Rádio Itatiaia. A questão do Anel Rodoviário também é fundamental. Como

Vereador  em  Belo  Horizonte,  pude  participar  ativamente  dessa  questão,  que  é

fundamental  para o desenvolvimento da nossa região. Concordo com o Deputado

Gustavo  Valadares.  Apenas  a  reforma  e  a  reconstrução  do  Anel  não  são

fundamentais para acabar com os acidentes. Destaco que, para isso, o rodoanel é a

única solução.  No entanto, precisamos dessa reforma no Anel para que,  em Belo

Horizonte, haja fluidez no tráfego e no trânsito.

A Região Noroeste de Belo Horizonte, onde sou mais votado, possui um gargalo,

que  é  a  Praça  São  Vicente.  Para  entrar  ou  sair  da  região,  a  pessoa  demora

aproximadamente  40  minutos.  Logo,  precisamos  do  rodoanel  para  retirar  os
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caminhões definitivamente do Anel Rodoviário.  Além disso, precisamos da reforma

dos 17 pontos do Anel Rodoviário para que o trânsito de Belo Horizonte possa fluir.

Para encerrar, Deputada, quero que o governo federal tenha com o povo mineiro a

mesma solidariedade que teve com o povo do Rio de Janeiro. Em 24 horas, liberaram

R$1.000.000.000,00 para o Rio - justo e necessário. Agora, parece que a tragédia só

é tragédia quando ocorre de uma vez,  pois  a tragédia cotidiana que vivemos em

Minas Gerais tem sido esquecida pelo governo federal. Muito obrigado pelo aparte.

A Deputada Liza Prado* - Obrigada, Deputado. Pode ter certeza de que, juntamente

com os senhores e demais colegas desta Casa, trabalharemos para que essa frente

parlamentar traga sucesso e soluções. Devemos trazer  a esta Casa o DNIT, pois

percebo que esse órgão anda cometendo algumas asneiras pelo Brasil afora. Não

são, entretanto, todos os seus servidores, pois há muitos competentes. Há, porém,

aqueles  que  deixam  muito  a  desejar.  Tenho  certeza  de  que  a  Presidenta  Dilma,

primeira mulher Presidente deste país, na qual votei e tenho muito orgulho de ter

apoiado, não aceitará comportamentos como esse.

Portanto uniremos também forças com os nossos Deputados da nossa bancada

mineira para que tenhamos segurança, qualidade e respeito à vida humana.

Concedo um aparte ao Deputado Carlin Moura, meu querido e dileto amigo.

O  Deputado  Carlin  Moura  (em  aparte)*  -  Ilustre  Deputada  Liza  Prado,  quero

primeiramente externar a nossa alegria de acolhê-la no Plenário desta Assembleia

Legislativa.  Durante  muitos  anos,  tive  a  oportunidade  de  militar  com  V.  Exa.  e

acompanhar o brilhante trabalho que sempre desenvolveu na nossa querida cidade

de Uberlândia.  V.  Exa.  é uma parlamentar  muito atuante e aguerrida e,  de forma

muito  digna,  representará  hoje  o  povo  de  Minas  Gerais  nesta  Casa.  Certamente

conseguirá dar continuidade ao grande trabalho do seu irmão - Deputado Weliton

Prado  -,  outro  grande  parlamentar  que  por  aqui  passou,  atualmente  Deputado

Federal, que nos trará, atuando em Brasília, muitos bons resultados. Seja bem-vinda.

Sentimo-nos muito felizes com a sua estadia e presença nesta Casa.

De maneira muito específica, quero dizer, neste aparte, que concordo plenamente

com todas as questões referentes ao Anel Rodoviário e vou mais adiante. Concordo

com a frente parlamentar e a subscreverei e, além disso, com as medidas a serem
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tomadas  no  Poder  Judiciário.  No  entanto,  aproveitando  a  presença  do  ilustre

Deputado Dinis Pinheiro - Presidente da Assembleia Legislativa que hoje coordena

esta reunião e foi eleito ontem com o voto de todos os parlamentares desta Casa -

apresento, nesta oportunidade, uma sugestão.

É preciso haver medidas a curto e a longo prazos quanto ao Anel Rodoviário, em

Belo Horizonte. Estou preocupado com a medida a curto prazo. Enquanto não se

formar a Comissão de Transporte desta Casa - o que ocorrerá aproximadamente em

15 dias -, sugiro ao Presidente da Casa marcarmos, em caráter de urgência, uma

visita,  se necessário for,  com a Presidenta Dilma Rousseff.  Que também façamos

uma visita ao DNIT, que, creio, está sendo incompetente quanto ao trecho daquela

descida próxima ao Bairro Betânia, especialmente. Tal trecho não pode esperar obras

mirabolantes, mas sim ser tratado em caráter de urgência. É preciso que ele seja

melhor  sinalizado;  é  preciso  informar  que são 7km de descida;  é preciso  colocar

sinalizadores nos radares que lá existem; é preciso informar aos motoristas, de forma

clara, que se trata de um trecho de constante perigo, de morte. Mas o DNIT está

tratando  isso  com  incompetência.  No  final  do  ano  passado,  houve  aqui  uma

audiência, quando eu disse isso. Logo, foi uma tragédia pré-anunciada, e o DNIT não

tomou nenhuma providência. O Poder Legislativo de Minas Gerais, mais que formar

frente  parlamentar,  apresentar  requerimento  e  falar,  precisa  agir  de  forma eficaz,

eficiente e com urgência.

Então  sugiro  ao  ilustre  Presidente  Deputado  Dinis  Pinheiro  que  assuma  essa

responsabilidade em nome da Casa Legislativa, e todos nós, governo e Oposição,

vamos cobrar, com urgência, uma atitude para resolver a questão do Anel Rodoviário

e, de forma especial, da descida próxima ao Bairro Betânia.

A Deputada Liza Prado* - Já estou concluindo, Sr. Presidente. Agradeço, Deputado,

e  quero  aqui  saudar  o  seu partido,  continuo com o  meu coração todo vermelho.

Quero saudar também, Deputado Carlin Moura, pelo tempo de militância, pois tenho

grande orgulho de ter dedicado muitos anos da minha vida à causa popular, e ainda

continuo.  Creio  que minha trajetória  nesta  Casa será  uma somatória  das  minhas

experiências.

Peço autorização da Mesa para conceder aparte ao Deputado Elismar Prado. Aliás,
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ainda faltam 4 minutos do meu tempo, portanto lhe concedo aparte, Deputado.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Agradeço,  Deputada,  e  serei  breve.

Gostaria  de  reiterar  o  nosso orgulho,  e  não  só  do  Estado de  Minas  Gerais  mas

também da nossa região - Uberlândia, Alto Paranaíba, Pontal -, que, pela primeira

vez, em toda a sua história, elegeu uma mulher para representar a região. Para nós é

uma grande honra. Sei da sua combatividade, da sua firmeza e intransigência para

defender o interesse público, o interesse do povo acima de tudo. Temos certeza de

que V. Exa. fará um grande trabalho em defesa da mulher, da juventude e do povo de

Minas Gerais, com grandes ações em defesa do povo.

Quanto à discussão feita em relação à infraestrutura rodoviária, certamente ela terá

nosso apoio. As agências reguladoras, como a Aneel e outras, a da telefonia, assim

como o  DNIT,  são órgãos para  fazer  política de Estado,  e  não simplesmente de

governo.  Vamos  cobrar,  sim.  Faremos  exposições,  cobranças  e  reivindicações,

sempre que necessário, em primeiro lugar em defesa do povo, acima de todas as

divergências  ideológicas  e  políticas,  com  objetivo  de  defendê-lo,  colocando  o

interesse público acima de tudo.

Saudamos o seu trabalho, desejamos que tenha grande êxito na sua caminhada

nesta Casa. Da mesma forma, estendo o meu desejo de grandes mandatos, grandes

trabalhos  a  todos,  Deputadas  e  Deputados,  ao  Presidente  Dinis  Pinheiro  e  aos

membros da Mesa.

O Deputado Vanderlei Miranda - V. Exa. me concede aparte, Deputada?

A Deputada Liza Prado* - Com certeza, Deputado Vanderlei Miranda. V. Exa. é um

Deputado sempre elegante, então como poderia eu, essa nova Deputada, não lhe

conceder aparte?

O  Deputado  Vanderlei  Miranda  (em  aparte)  -  Muito  obrigado,  Deputada,  pelo

carinho.  Quero  dar-lhe  boas-vindas a esta  Casa.  Sabemos  que V.  Exa.  traz uma

contribuição muito grande, em função da experiência acumulada ao longo de vários

mandatos cumpridos na sua cidade. Tenho certeza de que será um mandato muito

rico de ações, de resultados. Quero lamentar que a bancada feminina na Casa tenha

diminuído de sete para quatro mulheres, assim como lamentar a ausência feminina

na Mesa da Assembleia Legislativa.
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A Deputada  Liza  Prado*  -  Deputado,  já  estou  apresentando  uma  proposta  de

emenda  à  Constituição  a  respeito.  Espero  contar  com  todos,  junto  à  bancada

feminina,  a  fim  de  consertarmos  erros  como esse  para  as  próximas  legislaturas,

garantindo, junto ao nosso Presidente democrático, sempre a presença feminina nos

eventos desta Casa.

O Deputado Vanderlei  Miranda (em aparte)  -  Com certeza.  Para concluir,  quero

dizer que, embora sejam apenas quatro mulheres, trata-se de quatro mulheres que,

com muito empenho, muita capacidade e muita inteligência, desempenharão muito

bem seus mandatos. Esse é o meu desejo sincero. Ao dar as boas-vindas a V. Exa.,

dou-as também aos novos companheiros desta legislatura. Muito obrigado.

O  Deputado  Tenente  Lúcio  (em  aparte)*  -  Deputada  Liza  Prado,  quero

cumprimentá-la. Fiquei muito feliz com sua vinda para esta Casa. Batalhamos muito

juntos. Por vários mandatos, como Vereador, tive a honra e o prazer de receber de V.

Exa. votos até de Minerva para que eu fosse Presidente da Câmara de Uberlândia.

Encontramo-nos durante a campanha em algumas cidades do Triângulo Mineiro e

Alto Paranaíba e sempre demonstramos muito respeito a sua pessoa. Indicamos V.

Exa. para Deputada e tínhamos certeza de que conseguiria. Chegou a sua vez. V.

Exa. é uma menina combativa e experiente. Já sofreu muito, mas tenho certeza de

que continuará nesse papel de mulher brilhante que sempre exerceu. Parabéns; seja

bem-vinda.

A Deputada Liza Prado* - Agradeço ao Deputado e também a tolerância da Mesa.

Meu tempo se esgotou exatamente agora, mas, só para terminar,  quero fazer um

chamado  à  população  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Há  várias  ações  e  projetos

protocolados, portanto temos uma luta muito grande. A Aneel está com a Consulta

Pública nº 210, que propõe a tarifa diferenciada de energia para o povo brasileiro. O

povo  mineiro  tem  de  aprender  a  dizer  não.  Essa  proposta  da  Aneel  deixa  em

dificuldade as mulheres que têm filhos, que chegam do trabalho e precisam estudar

ou ir  a  outro trabalho. A Agência está querendo cobrar  uma tarifa diferenciada no

horário de pico, justificando que tal ação diminuirá o consumo de energia. É balela.

Na verdade não é isso. Quem consumir energia no horário de pico, das 19 às 21

horas,  pagará  mais  caro.  A  Aneel  não  deveria  propor  o  pagamento  da  tarifa
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diferenciada, mas uma bonificação para quem não utilizar a energia elétrica nesse

horário.  Já estou nessa campanha desde o  final  do  ano passado e  agora,  como

Deputada, estarei com muito mais condições. Solicito ao povo mineiro dizermos “não”

à tarifa diferenciada. Ninguém aguenta uma energia tão cara como a que temos no

Brasil, e que agora ainda está prejudicando quem mais necessita. Portanto peço aos

Deputados e às Deputadas que entrem na página da Aneel e participem da consulta

pública dizendo “não” à tarifa diferenciada, em defesa dos consumidores. Essa é uma

bandeira que pretendo, com os senhores e as senhoras, desenvolver nesta Casa.

Para terminar, pois há outros colegas inscritos, fico muito feliz e honrada de utilizar

esta  tribuna  representando  a  minha  cidade  de  Uberlândia.  Agradeço  a  Deus  a

oportunidade de também representar o povo de Minas Gerais.  Quero mandar um

abraço caloroso a Contagem e ao meu filho Paulo Prado. Se não fosse a votação

expressiva em Contagem e na Região Metropolitana, talvez a minha presença aqui

não tivesse sido garantida. Tenham certeza de que serei uma parceira de todos os

colegas, que defenderei o nosso povo de verdade e, como integrante da base do

governo, terei uma visão muito crítica nas minhas posições. As ações positivas terão

o meu apoio. Para as ações que possam ferir alguns direitos - acredito que não as

teremos -,  a  minha posição será sempre  em defesa de quem mais precisa  e  da

correção. Obrigada pela oportunidade.

* - Sem revisão do orador.

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

O Deputado André Quintão* - Nesta sessão de abertura da 17a Legislatura, gostaria

de, na pessoa do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, cumprimentar toda a Mesa

eleita, desejando-lhe bons trabalhos, e de registrar a alegria de reencontrar colegas

da  legislatura  anterior  e  de  ver  aqui  novos  Deputados  e  Deputadas.  A atividade

política é um aprendizado permanente e constante, e aqui é o espaço do diálogo e do

amadurecimento:  aprendemos  com  cada  companheiro  ou  companheira  que  aqui

chega,  independentemente da cor  partidária.  É com esse espírito  que assumimos

esta legislatura, em um momento que é muito importante para o País: o Brasil vive

um momento de transformação e soberania, com maior inclusão social e com maior

nível de profissionalização da gestão pública nos Estados. Nós, nos parlamentos, não
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podemos perder a oportunidade de dar também a nossa contribuição, o que só pode

ser feito por meio de uma agenda política sintonizada com a sociedade e em parceria

com os Executivos Estadual e Federal, embora não subordinada a eles.

Acredito que essa agenda pode ser composta de vários pontos. Poderíamos falar

das grandes reformas, política e tributária,  tão necessárias. Em Minas poderíamos

construir  uma  agenda  própria,  debate  que  iniciamos  hoje  mesmo,  tratando,  por

exemplo,  do  desenvolvimento  econômico,  assunto  que  quero  abordar  em  uma

próxima  oportunidade.  Minas  Gerais  ainda  tem  uma  economia  colonial:  exporta

minério de ferro e café sem agregação de valor, ficando refém da economia mundial,

principalmente a chinesa. Poderíamos ainda discutir a logística das nossas estradas

estratégicas,  da  BR-381  e  de  Confins.  Mas,  até  por  conhecimento  de  causa  e

militância,  vou  abordar  hoje  outro  assunto  e  fazer  propostas  objetivas  para  o

engajamento da Assembleia na agenda que considero a principal do País: o objetivo

estratégico - não de um governo ou de um partido - de erradicação da miséria no

Brasil.

Quando assumiu, a Presidente Dilma foi muito clara em dizer que esse é o objetivo

estratégico da próxima etapa do governo federal, que não se concretiza sem a ação

dos governos estaduais e locais e da sociedade. Na última etapa, demos um passo

importante,  com  a  recuperação  do  poder  aquisitivo  com  o  salário  mínimo,  os

programas de redistribuição de renda, como o Bolsa-Família, o BPC e outros, e com

políticas  públicas  inclusivas,  entre  as  quais  destaco  a  ampliação  das  vagas  nas

universidades  federais  e  o  ProUni.  Tivemos  um  conjunto  de  ações  e  políticas

afirmativas que fizeram com que praticamente 30 milhões de brasileiros saíssem da

miséria absoluta. Mas há outros milhões de brasileiros e, como disse o especialista,

os frutos mais baixos - os 30 milhões de brasileiros - foram colhidos; agora são os

frutos mais altos que precisam ser colhidos:  são as pessoas que ainda vivem em

assentamentos; são os jovens incorporados na malha do tráfico de que, infelizmente,

muitas  vezes  ficam  reféns,  como  usuários  ou  mesmo  na  marginalidade;  são  os

quilombolas,  os  indígenas,  os  desempregados  que  não  acessam  o  mercado  de

trabalho,  não  por  falta  de  oportunidade  de  emprego  -  e  o  Deputado  Rômulo

acompanhou  bem  esse  trabalho  em  Minas  -,  mas  pela  falta  de  habilitação,
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capacitação e aptidão profissionais para ingressarem em um mercado de trabalho

cada  vez  mais  competitivo.  E  em  nosso  Estado  a  miséria  tem  um  componente

regional. 

Minas  Gerais  é  um  Estado  com  profundas  desigualdades  regionais.  Temos

indicadores sociais de que isso não acontece apenas no semiárido mineiro. Talvez a

situação lá seja mais aguda, mas existem também outras regiões com baixíssimo

IDH. Sendo assim, o combate e o enfrentamento da miséria em Minas dependem

também de uma política territorial focada em regiões, microrregiões e até Municípios. 

É perfeitamente possível  e necessário que Minas Gerais  se integre nessa linha

estratégica de erradicação da miséria em nosso País, mas isso implica um conjunto

de ações articuladas. É preciso qualificar ainda mais os programas federais em Minas

e dar maior apoio aos Municípios - com recursos federais ou estaduais - para que

eles tenham uma qualidade de gestão maior como, por exemplo, na implantação do

Suas - Sistema Único da Assistência Social - e na qualificação do ensino infantil, que

hoje  é  a  primeira  porta  de  entrada  para  uma  educação  de  qualidade  e  de

responsabilidade municipal.  É  preciso  que o  Estado também,  assim  como outros

Estados fazem, complemente, amplifique os programas de transferência de renda e

adote  uma  estratégia  de  desenvolvimento  econômico  com  distribuição  de  renda,

principalmente para as regiões mais desassistidas e com indicadores mais baixos de

desenvolvimento humano. Sabemos que essa tarefa não é fácil  para a Presidente

Dilma, para os Estados e, principalmente, para um Estado como Minas Gerais, que

ainda tem um modelo econômico colonial.

Sr. Presidente, sei que a Assembleia fará em fevereiro um fórum de abertura. Trata-

se de um fórum democrático de escuta das variadas políticas públicas. Já propus e

até protocolei nesta Casa uma solicitação para que a Assembleia faça neste semestre

um fórum técnico sobre erradicação da miséria no Estado de Minas Gerais, de forma

que possamos trazer representantes do governo federal e estadual, das associações

de Municípios, de conselhos de políticas públicas para estabelecermos um pacto com

o governo federal. Esse é um desafio construtivo para Minas Gerais: estabelecer um

pacto com o governo federal para ser o primeiro Estado - aí, sim, Minas Gerais será o

melhor Estado para se viver - a erradicar a miséria absoluta. Minas tem condição para
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isso, inclusive econômica, se der uma guinada na estratégia de desenvolvimento. Até

mesmo a Oposição construirá uma parceria propositiva, porque nós, como base do

governo federal, mais do que ficar atirando pedras, teremos de colocar uma agenda

propositiva para também colaborar com o governo. A meu ver,  essa agenda é um

desafio ético para o nosso parlamento. 

Neste instante a Presidente Dilma está no Congresso Nacional lendo a mensagem

e fazendo um apelo a esse órgão para que também ajude na agenda de erradicação

da miséria. Acredito que o compromisso desta Casa seja firmar desde já um fórum

técnico  para  que  possamos  produzir  um  documento  que  subsidie  o  debate  que

faremos  no  segundo  semestre  sobre  o  Plano  Plurianual  de  Ação  Governamental

2012-2015.  Assim,  poderemos  incidir  objetivamente  com  propostas  construídas  a

partir de um debate político mais aprofundado nas várias políticas públicas, seja qual

formato  for.  Portanto,  deixo  aqui  essa  proposta  do  fórum  técnico.  Solicitei  uma

audiência com o Governador Anastasia para que o governo se envolva com essa

proposta e destaque os seus principais Secretários a fim de que eles possam estar

aqui na Assembleia Legislativa conosco, participando desse debate.

Já estou fazendo contato com o Ministério do Desenvolvimento Social - MDS -, que

tem interesse em fazer uma boa parceria com Minas com esse objetivo estratégico.

Tivemos uma experiência concreta no período do ex-Ministro Patrus Ananias, quando,

a partir de uma sugestão feita nesta tribuna, celebramos um convênio de Minas com

o MDS para implantação do Suas, e hoje Minas Gerais tem cerca de 970 Centros de

Referência da Assistência Social - Cras. Houve um compromisso público, firmado em

convênio pelo Governador Aécio e pelo Ministro Patrus Ananias, de instalar, até 2010,

no mínimo um Cras por Município. Por esse motivo, Minas Gerais, em determinado

momento, ficou em primeiro lugar no “ranking” de implantação do Suas no País. A

Assembleia apresentou uma proposta objetiva aceita pelo Governador Aécio Neves e

pelo então Ministro Patrus Ananias, e creio que podemos reeditar isso, com Minas

apresentando sua disposição junto ao governo federal para desenvolver uma parceria

muito construtiva visando a erradicar a miséria no Estado. 

O  Deputado  Carlin  Moura  nos  acompanhou  em  algumas  audiências  no

Jequitinhonha. Pouca gente sabe que existem comunidades de até 200 habitantes
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que estão  precisando separar  o  barro  da  água,  fervendo-a.  Não  há  água para  o

consumo humano em várias localidades de Minas. Apresentamos uma emenda ao

PPAG,  aprovada  e  sancionada  pelo  Governador  Anastasia,  para  a  Copanor

desenvolver uma ação específica para localidades de até 200 habitantes, pois ela

estava priorizando comunidades acima de 200 habitantes. Quem conhece o Estado

sabe que as pequenas comunidades são as que mais sofrem. Está havendo uma

migração de pessoas das pequenas propriedades para comunidades maiores, porque

lhes falta água para beber ou para dar às criações. 

Poderíamos  dar  outro  exemplo,  o  “crack”,  essa  droga  que  mata  precocemente

tantos jovens que não estão no ProUni nem na universidade, porque já estão na rede

do tráfico, que gera o ciclo vicioso da miséria. 

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Caro  Deputado  André  Quintão,

parabenizo-o.  Quando  Presidente  do  Conselho  Estadual  de  Assistência  Social  de

Minas Gerais - Ceas-MG - por dois anos, tive oportunidade de ver a atuação de V.

Exa. na política de assistência social.  Seu pronunciamento propõe que estejamos

afinados no combate à miséria em Minas Gerais. A Lei Orgânica da Assistência Social

- Loas - encontrou em V. Exa. um grande baluarte. Seremos parceiros nessa política

de assistência social,  pois, quando Secretário do Trabalho e Assistência Social do

governo, implantamos muitos Cras. Parabéns.

O  Deputado  André  Quintão*  -  Obrigado.  Quando  me referi  às  experiências  de

Deputados que estão assumindo, poderia citar vários, inclusive V. Exa.; o Deputado

Fabiano Tolentino,  que implantou a Frente Parlamentar em Defesa da Assistência

Social  de  Divinópolis;  o  nosso  querido  Deputado  Marques  Abreu,  que  em  suas

primeiras  entrevistas  disse  que  trabalharia  em  benefício  das  crianças,  dos

adolescentes e dos jovens; e tantos outros.

Sr.  Presidente,  quando  V.  Exa.  disse,  com  perfeição,  inspirando  esse

pronunciamento, que a prioridade da Assembleia é se aproximar dos mais pobres e

carentes, creio que nossa aproximação se ampliará a partir do protagonismo desta

Casa, na articulação das esferas governamentais, para incluir na agenda de Minas a

erradicação da miséria no Estado. Deixo essa proposta de realização de um fórum

técnico  sobre  erradicação da miséria  em  Minas  Gerais.  Na  próxima semana,  irei
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encontrar-me com o  Governador  Anastasia  para  pedir  o  empenho do governo de

Minas na realização, com a Assembleia, desse fórum técnico,  e junto ao governo

federal, com a nossa querida Presidente Dilma. Que Deus ilumine a todos os colegas

nesta 17ª Legislatura. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fred Costa.

O Deputado Fred Costa* - Boa tarde a todos. Concedo um aparte à Deputada Maria

Tereza Lara. 

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  (em  aparte)*  -  Deputado  Fred  Costa,  quero

cumprimentá-lo. Seja bem-vindo. Já conheço seu trabalho como Vereador.

Sr. Presidente, aproveito para cumprimentá-lo e, na sua pessoa, toda a Mesa. A

bancada feminina, assim como todos os Deputados desta Casa, está muito animada.

Deixo anotado meu apoio à sua fala sobre o compromisso com os excluídos, os mais

pobres,  o  que  nos  tocou  profundamente.  Esse  é  o  nosso  compromisso;  conte

conosco. O companheiro Deputado André Quintão reafirmou isso. Nossa Presidenta,

Dilma Rousseff,  não apenas assumiu esse compromisso na época da campanha,

mas o confirmou agora com ações concretas. Nos últimos oito anos, 28 milhões de

pessoas saíram da miséria,  e,  nesse estado, ainda há 20 milhões de pessoas no

País. Então, quando, com o nosso apoio, com o voto da nossa Bancada e de tantos

outros, da grande maioria desta Casa - foi eleito quase por unanimidade -, V. Exa.

toma posse  como  Presidente  e  faz  esse  compromisso,  ficamos  realmente  muito

alegres.

Pedimos a Deus que abençoe esta legislatura para fazermos de Minas Gerais um

modelo  para  o  nosso  país.  Desejamos  que  o  Brasil  continue  sendo  modelo

internacional de erradicação da miséria e da pobreza.

O Deputado Fred Costa* - Inicialmente gostaria de cumprimentar o Presidente Dinis

Pinheiro, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da Mesa eleitos por

nós na tarde de ontem. Tenho certeza de que a eleição de ontem foi apenas um

prenúncio de um futuro auspicioso, não só para a Mesa desta Casa, mas também

para  o  trabalho  de  todos  nós,  Deputados,  que  compomos  esta  17ª  Legislatura.

Também gostaria de cumprimentar os pares presentes. Espero que juntos possamos
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desempenhar um profícuo trabalho nos próximos quatro anos. Não poderia deixar de

cumprimentar  o  Vereador,  ou  melhor,  o  Deputado  Gustavo  Valadares  pelo

pronunciamento. Peço-lhe desculpas pelo ato falho. Por força do hábito, acabei me

referindo  ao  Deputado  como  Vereador  pelo  fato  de  ter  ocupado  esse  cargo  na

Câmara Municipal de Belo Horizonte durante seis anos.

O que me traz aqui logo nos primeiros dias - e isso é possível nesta legislatura - é a

minha  indignação  com  a  situação  do  nosso  Anel  Rodoviário.  Infelizmente  o  que

observamos ao longo dos anos são vidas sacrificadas, famílias perdendo seus entes

queridos. É importante entendermos o histórico e, além disso, o grave problema de

mobilidade urbana pelo qual passam os grandes e médios centros do nosso país. E o

Anel  Rodoviário  não  foge  a  essa  regra.  Foi  construído  no  ano  de  1950.  Na sua

concepção, já havia a previsão de um raio de 26,5km e de que ali circulariam 30 mil

veículos por dia. Mas o que vem acontecendo? Mais de 6 mil veículos passam por ali

diariamente.  São muitos  os  motoristas  que dirigem de forma irresponsável,  como

expôs o Deputado Gustavo Valadares, mas também existe o fato de o nosso país

adotar  ainda,  infelizmente,  o  modelo  de  transporte  de  carga  rodoviário,  além  do

convívio não harmonioso entre veículos de passeio, de carga e de transporte coletivo

em um espaço insuficiente. Lembro aos nobres pares que o tema torna-se midiático

neste momento e passa a ser objeto de  preocupação de todos nós e da própria

sociedade civil organizada. 

Contudo  passa  despercebido  que  o  Prefeito  desta  Capital  decretou,  em  2009,

estado de calamidade no  Anel  Rodoviário.  O que foi  feito  pelo  próprio  Executivo

Municipal  daquele  período  até  o  momento?  Absolutamente  nada.  Aliás,  no  ano

passado,  foi  aprovado  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  um  projeto  que

propunha a municipalização do Anel Rodoviário, mas o Executivo expôs publicamente

que  era  contrário  a  isso,  pois  não tinha condição de arcar  com as  despesas  de

manutenção  daquela  importante  via  de  ligação  de  diversos  bairros  e  cidades  da

Região Metropolitana e de outros tantos caminhos para o nosso Estado. 

O Deputado Gustavo Valadares expôs aqui a alternativa do rodoanel. Quero dizer

aos  nobres  pares  que  a  obra  do  rodoanel,  que  irá  até  Confins,  orçada  em

R$1.000.000.000,00, é imprescindível para o desenvolvimento do Estado. Então, para
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o  fomento  do  turismo  deste  Estado,  é  importante.  Essa  é  uma  discussão  que,

infelizmente, já vai fazer aniversário. O projeto inicial completará uma década e até

hoje  não houve um Prefeito  de  Belo  Horizonte  que tenha ido ao governo federal

cobrar esse recurso para viabilizar essa importante obra que minimizará não apenas

o impacto do fluxo de veículo de passeio, mas principalmente o de transporte de

carga.  Segundo  previsão,  com  essa  obra,  passariam  diariamente  pelo  Anel  30%

menos veículos; desses, 50% são de transporte de carga. Então estamos falando de

uma ação importantíssima, a construção do rodoanel. É importante também que haja

a  revitalização  do  anel,  a  intervenção  prevista  para  os  seus  17  pontos,  com  11

trincheiras  e  três  subtrechos.  Até  conseguirmos  os  R$2.000.000.000,00,  lançar  o

edital  e  efetivar  essas  obras,  que  transcorrerão  por  três  anos,  continuaremos

deparando diariamente com mortes. Em 2009, 32 vidas foram sacrificadas; em 2010;

26.  Neste  ano  já  vimos  muitas  vidas  sendo  ceifadas,  e,  até  essas  obras  serem

concluídas, serão inúmeras.  Então é importante que,  com as ações já  realizadas,

como o aumento do número de radares, seja impossibilitado terminantemente que os

veículos de cargas trafeguem nas pistas principal e da esquerda, limitando-se apenas

à pista da direita e em fila indiana no transcurso dos 26,5km.

O  Deputado  Celinho  do  Sinttrocel  (em  aparte)*  -  Gostaria  de  agradecer  ao

Deputado Fred Costa pelo aparte e parabenizá-lo pela chegada a esta Casa, ele que,

como eu, também está aqui pela primeira vez. Também gostaria de parabenizar V.

Exa. e o Deputado Gustavo Valadares pela exposição desse tema tão importante, a

questão do Anel Rodoviário. Também não podemos deixar de destacar a duplicação

da BR-381. 

Quero  fazer  um  registro  importante  nesta  tarde.  Tanto  o  Deputado  Gustavo

Valadares  quanto  o  Deputado  Fred  Costa  chamam  a  responsabilidade  para  o

motorista.  Sabemos  que  muitos  acidentes  são  provocados  pelos  profissionais  do

volante, mas precisamos debater com profundidade essa situação para não colocar a

culpa  apenas  neles.  Sabemos  que  os  motoristas  da  maioria  dos  sistemas  de

transporte de carga têm jornada excessiva de trabalho. Há motoristas usando drogas

- rebite, bebida alcoólica -, a fim de cumprir a jornada determinada pelo empresário e

entregar a mercadoria no prazo. Precisamos debater essa responsabilidade. 



77
____________________________________________________________________________

Na  condição  de  dirigente  sindical  e  líder  da  categoria  dos  rodoviários,  quero

registrar  aqui,  Deputado  Fred  Costa,  que  estamos  com  um  projeto  de  lei  no

Congresso Nacional tentando regulamentar a profissão do motorista há 20 anos. Até

hoje o Congresso não chamou a si a responsabilidade para legalizar essa profissão,

que é de extrema importância neste país. É preciso que esse debate seja feito em

esfera nacional. Temos certeza de que, com a Assembleia Legislativa e os Líderes,

faremos uma discussão importante para que o rodoanel e a duplicação da BR-381

saiam do papel. Educar o motorista é um ponto necessário, mas também é preciso

debater nesta Casa as questões da excessiva jornada de trabalho,  das péssimas

condições de trabalho e das questões ordinárias em que estão as demais rodovias

deste país. Muito obrigado, Deputado Fred Costa.

O Deputado Fred Costa* - Deputado Celinho do Sinttrocel, V. Exa. lembra que os

motoristas de caminhão e de ônibus são importantes para a economia do nosso país,

sobretudo os de caminhão, já que o Brasil fez opção pelo transporte rodoviário e não

pelo ferroviário, que é o mais indicado em relação ao desenvolvimento sustentável.

Mas o fato é que existem profissionais,  como em qualquer área, que infelizmente

agem de forma incorreta, colocando a vida de terceiros em risco. Afirmo que esses

devem ser exceção, mas não podemos nos omitir  em relação a essa realidade. É

importante, sobretudo, que a Polícia Rodoviária Federal seja bastante atuante para

evitar que esses inconsequentes motoristas coloquem em risco a vida de terceiros.

Utilizando os 60 segundos que me restam, lembro os nobres pares de que hoje, às

8  horas  da  manhã,  tive  a  oportunidade  de  protocolizar  inúmeros  projetos  e

requerimentos. Dentre eles protocolizei um requerimento com pedido de inclusão e

formação  da  frente  parlamentar  para  discutir  as  questões  do  Anel  Rodoviário  e

também um requerimento para a futura Comissão de Transporte,  solicitando uma

audiência pública para um debate com todos os responsáveis, a fim de efetivamente

fazermos o que é nossa obrigação, ou seja, fiscalizar as ações do Executivo e ainda

cobrar daqueles que têm por obrigação tomar as atitudes cabíveis para salvar vidas.

Peço ao  nobre  Presidente  Dinis  Pinheiro  sua compreensão para  que  eu  possa

concluir.  Em  todos  os  momentos,  vocês  verão  aqui  um  parlamentar  defendendo

investimentos  em  mobilidade  urbana.  Temos  que  trabalhar,  buscando  o
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desenvolvimento  sustentável,  o  convívio  harmonioso  entre  transeunte,  veículo  de

passeio, veículo de transporte de carga e transporte público coletivo. É inadmissível

que  Belo  Horizonte  e  a  Região  Metropolitana  tenham  um  metrô  cujo  último

investimento ocorreu há praticamente duas décadas. Se a Copa é considerada um

evento importante, devemos ter a consciência de que também é efêmera. Sou um

apaixonado por futebol, porém os 30 dias passam. Qual de nós ainda se lembra da

África do Sul? Acredito que poucos ou nenhum. 

Diante disso, precisamos lutar para que os verdadeiros legados sejam deixados. É

necessário obra estruturante para trabalharmos o desenvolvimento do nosso Estado.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que o Deputado João Bosco adotará o nome

parlamentar Bosco, em virtude da aprovação de requerimento do interessado pela

Mesa da Assembleia.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Bancada do PDT - informando a indicação do Deputado Tenente

Lúcio para Líder da referida Bancada; pelas Bancadas do PT e do PMDB e pelas

representações partidárias do PRB e do PCdoB - informando a constituição do Bloco

PT-PMDB-PRB-PCdoB;  e  pelos  Deputados  Rogério  Correia  -  informando  sua

indicação para Líder do Bloco PT-PMDB-PRB-PCdoB; Duílio de Castro, informando

que a grafia correta do nome Duilio é sem acento agudo; Tiago Ulisses, informando

sua indicação para Líder do PV (Ciente. Publique-se.); Lafayette de Andrada, cujo

teor foi publicado na edição anterior;  Gil  Pereira, cujo teor foi publicado na edição
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anterior; e Carlos Pimenta, cujo teor foi publicado na edição anterior.

Questão de Ordem

O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, solicitamos-lhe questão de ordem para

que V. Exa. nos esclareça o requerimento formulado pelo Deputado Rogério Correia,

Líder  do Bloco de Oposição PT-PMDB-PRB-PCdoB. O Deputado solicitou-lhe que

colocasse em votação, ainda hoje,  o requerimento convidando a ilustre Secretária

Renata Vilhena para comparecer ao Plenário da Casa, com o objetivo de prestar

informações sobre as leis delegadas elaboradas pelo Governador Antonio Augusto

Anastasia  no  mês de janeiro.  Gostaria  que  V.  Exa.  esclarecesse se colocará,  de

antemão,  o  requerimento  em votação,  tendo em vista  a presença significativa  de

Deputados nesta  Casa.  Saliento,  Sr.  Presidente,  como muito  bem fundamentou o

Deputado Rogério Correia, que esse convite à Secretária é urgente. Não podemos

esperar a formação e a composição das comissões permanentes desta Casa, tendo

em vista que isso leva um certo tempo e vários servidores públicos e órgãos têm a

necessidade  desse  esclarecimento.  Diga-se  de  passagem  que  nós,  Deputados

Estaduais, só temos informações sobre as leis delegadas por via da imprensa, depois

de  publicado  no  jornal.  Isso  é  muito  ruim  e  cria  um  clima  de  insegurança  e

intranquilidade. O pedido formulado pelo nosso Líder é de fundamental importância.

Que em caráter de urgência possamos formular esse convite à ilustre Secretária, que,

dentro  da  disponibilidade  de  sua agenda,  temos  a  convicção de que terá  toda  a

sensibilidade  para  aqui  comparecer  e  fornecer  esclarecimentos  ao  conjunto  dos

Deputados, independentemente das comissões. A questão de ordem é para que V.

Exa. esclareça se colocará o requerimento em votação ainda hoje. Faço um apelo

para que isso aconteça e o requerimento seja aprovado. Num segundo momento,

parabenizo  esta  Casa,  muito  bem  representada  pela  liderança  de  V.  Exa.,  que

presidirá  esta  Assembleia  pelos  próximos  quatro  anos.  Um  Deputado  jovem,

inteligente, atuante, proveniente da Região Metropolitana de Belo Horizonte, Ibirité.

Sugeri que V. Exa. seja o líder de Minas Gerais na defesa do Anel Rodoviário, na

exigência de que o DNIT tome medidas urgentes, não para amanhã, mas para ontem.

Não são medidas mirabolantes, mas questões simples. Fiz essa sugestão a V. Exa.,

com a liderança que tem, no momento em que toma posse,  referência de  Minas
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Gerais, com a garra que tem. Que V. Exa. nos lidere numa audiência, se possível

ainda esta semana ou na semana que vem, com a Presidente Dilma. Queremos ir,

todo  o  Parlamento  de  Minas  Gerais,  Oposição  e  governo,  à  Presidente  Dilma

Rousseff  para fazer um apelo.  Minas não aguenta mais ver  seus trabalhadores e

trabalhadoras, o povo mineiro, perder a vida na descida do Bairro Betânia. Faço um

apelo a V. Exa., como Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e uma

das  principais  lideranças  políticas  do  Estado  hoje,  para  que  nos  lidere  numa

audiência com a Presidente Dilma Rousseff, em que exigiremos que o DNIT saia da

letargia e da incompetência que se encontra em relação ao Anel Rodoviário de Belo

Horizonte.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a manifestação carinhosa e deseja ao

ilustre parlamentar muita luz. Que continue com esse talento admirável a serviço de

Minas  Gerais.  Reitera,  mais  uma  vez,  conforme  inicialmente  afirmamos,  a

necessidade de uma análise mais criteriosa em relação ao requerimento apresentado

pelo  Deputado Rogério Correia.  Com certa brevidade,  teremos a oportunidade de

promover  a  resposta,  conforme  entendimento  com  o  ilustre  Deputado  Rogério

Correia.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em que solicita a palavra

pelo  art.  70  do  Regimento  Interno  para,  nos  termos  do  seu  §  1º,  transferi-la  ao

Deputado Rômulo Viegas. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o

prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo  Viegas*  -  Sr.  Presidente  Dinis  Pinheiro,  parabenizo-o  pela

votação expressiva alcançada na tarde de ontem, rogando a Deus que o abençoe

para dirigir com sabedoria e maestria o trabalho do Parlamento mineiro. Cumprimento

os demais membros da Mesa Diretora, as Sras. Deputadas e os Srs. Deputados, a

imprensa  presente  e  todos  que  estão  nos  assistindo  e  acompanhando  pela  TV

Assembleia.

No primeiro momento, agradeço de forma expressiva a todos os eleitores pelas

Minas Gerais que nos hipotecaram o voto de confiança para que tenhamos condições

de defender o interesse da nossa população no Parlamento. Aos nossos Prefeitos,

lideranças,  amigos  e  amigas,  em  especial  um  abraço  a  todos  os  colegas  da
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Universidade Federal de São João del-Rei. 

No segundo momento, acredito, caro Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados,

que  a  interlocução  política  é  muito  interessante  quando  se  tem  sempre  o

contraditório.  No  caso  das  falas  dos  demais  colegas  que  me  antecederam,

observamos que, na situação específica do Anel Rodoviário de Belo Horizonte, não

há contraditório. Até mesmo os Deputados da legislatura anterior e os atuais já estão

esgotados.  Houve  pronunciamentos,  requerimentos,  proposições  na  tentativa  de

encontrar uma solução definitiva para essa questão. Sr. Presidente, acredito que falte

nesse  caso,  realmente,  vontade  política  para  resolver  esse  problema gravíssimo.

Crianças foram massacradas no desastre ocorrido na semana passada. De fato é

lamentável.  Esperamos  uma decisão positiva,  para  se evitar  todo  esse desgaste,

todos esses pronunciamentos, que já foram feitos inúmeras vezes. Mas sou solidário

aos parlamentares que o fizeram. Acredito que, por meio da voz, da posição firme,

chegaremos a uma solução favorável.

Caros colegas, Sr. Presidente, pelo fato de já ter sido Prefeito, especificamente da

cidade de São João del-Rei, e de acompanhar todo esse processo político, sabemos

que as demandas, muitas vezes, crescem de forma exponencial e as soluções são

apresentadas de forma lineares, nunca se encontram. Gostaria de motivar esta Casa

Legislativa,  que  representa  o  povo  mineiro,  para  que  possamos  mobilizar  o

Congresso Nacional  e  fazer  um movimento  muito  forte  que  sensibilize  o  governo

federal  para  promover  um  novo  pacto  federativo,  de  forma,  caro  Presidente,  a

distribuir, por meios de índices mais expressivos, os recursos para os Municípios e

para os Estados. Em nossas últimas andanças, acompanhamos de perto a situação

difícil da oferta de serviços de saúde ao nosso povo mineiro e brasileiro. É necessário

que os Estados e os Municípios tenham mais aporte financeiro. O governo federal,

que é, evidentemente, o maior responsável pela arrecadação tributária deste país,

deve dar mais atenção a esses entes, principalmente ao Município, porque é lá que

estão os problemas e os gestores, os Prefeitos, terão com isso uma atuação maior ou

melhor.  Solicito  então a compreensão e o apoio dos colegas para que possamos

realmente mobilizar o Congresso Nacional nesse sentido. Sabemos que as coisas

podem ser feitas de uma maneira expressiva com força política, mas, muitas vezes, é
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necessário o recurso financeiro. Assim, acredito que, melhorando o índice do Fundo

de Participação dos Estados e do Fundo de Participação dos Municípios, teremos

melhores soluções para esse processo.

O Deputado Vanderlei Miranda (em aparte) - Obrigado, meu colega e meu irmão

Deputado Rômulo Viegas. Primeiramente, dou-lhe as boas-vindas, desejando-lhe um

mandato de muito sucesso. Com certeza o será, pela experiência, pela competência

e pela bagagem de conhecimento que V.  Exa.  traz para este Parlamento.  É uma

grande contribuição que esta Casa recebe e, por consequência, os seus eleitores e o

povo de Minas Gerais.

Quero reportar-me à fala de V. Exa. quando também empresta a sua voz em defesa

de  ações  imediatas  em  relação  ao  Anel  Rodoviário.  Nós,  principalmente,  que

moramos na cidade de Belo Horizonte, muitas vezes, somos forçados a circular pelo

Anel, que se tornou uma incógnita: entramos nele, mas não sabemos se sairemos

dele com vida. Já perdemos muitos amigos ali, em acidentes os mais diversos, desde

esse “strike”  que lá  aconteceu  na semana passada,  vitimando,  inclusive,  aquelas

criancinhas, como V. Exa. bem colocou, até acidentes que levaram à morte amigos,

vítimas de pneus que se soltaram.

É preciso haver medidas urgentes. Sabemos que algumas demandarão tempo, pois

dependem infelizmente da burocracia. No entanto há outras que podem ser tomadas

de imediato. Deputado Rômulo Viegas, acredito que uma solução paliativa e imediata

para o Anel Rodoviário é proibir o tráfego de caminhões pesados nos horários de

pico, ou seja,  das 6 às 9 horas e das 17 às 20, 21 horas.  Até que uma solução

definitiva apareça, só dessa forma resolveremos paliativamente os problemas dessas

tragédias que estamos testemunhando hoje no Anel Rodoviário. Como já dito, não há

outra via de tráfego, ou seja, uma alternativa, para quem entrou em Belo Horizonte,

mas pretende seguir para outros Estados. Portanto a alternativa imediata deve ser

essa.

É preciso que o Prefeito de Belo Horizonte, que, juntamente com o DNIT, tem a

responsabilidade de administrar o Anel Rodoviário, tome essas providências no intuito

de não permitir a circulação dos caminhões nesses horários. E mais: os caminhões

que hoje são obrigados a transitar pela direita deveriam ter a sua velocidade limitada
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no máximo em 20km/h, pois assim ainda é possível pensar uma alternativa e evitar

uma  tragédia.  Na  verdade,  um  caminhão  com  peso  e  que  por  ali  desce  numa

velocidade de 60 a 70km/h é muito difícil  de ser  controlado.  Não queremos mais

assistir a essas tragédias e ver famílias enlutadas, mães e pais debruçados em cima

dos caixões dos seus filhos e entes queridos. É lamentável e triste ver essa cena.

Parabenizo V. Exa. por abordar esse tema. Seja, mais uma vez, bem-vindo a esta

Casa.

O Deputado Rômulo Viegas* - Deputado Vanderlei Miranda, muito obrigado. Elogio-

o, meu irmão em fé. Será bom se as autoridades aqui citadas seguirem o conselho de

V. Exa. Realmente as decisões, como sempre, esbarram na burocracia. Certamente

as medidas paliativas têm de ser tomadas. Concordo plenamente com a sugestão

que V. Exa. acaba de apresentar neste Parlamento. Parabéns!

Continuando, Sr. Presidente, parabenizo o Governador Anastasia pela visita oficial

que  fez  à  Presidenta  Dilma,  mostrando-lhe  as  consequências  graves  das  fortes

chuvas que inundaram o nosso Estado e provocaram mortes e desastres enormes na

nossa região, assim como em todo o Estado. Espero que o governo federal atenda às

reivindicações, como fez - e o fez bem - em relação ao Estado do Rio de Janeiro, dos

demais Estados da Federação. Acredito que, neste Parlamento, Oposição e Situação

evidentemente trabalharão muito a favor do desenvolvimento do nosso Estado e do

nosso povo. Vale a pena refletir sobre o fato de que os problemas se acentuam cada

vez mais e as dificuldades no setor da saúde são inúmeras. No entanto, sem recurso

financeiro, fica difícil. 

Portanto, como ex-Prefeito e municipalista, a minha bandeira é que o Congresso

Nacional  mobilize  o  governo  federal  para  a  revisão  desse  pacto  federativo,

distribuindo  e  melhorando  os  índices  do  Fundo  de  Participação  do  Estado  e,

consequentemente,  do  Fundo  de  Participação  dos  Municípios.  Muito  obrigado.

Parabenizo os nossos pares e peço a Deus que abençoe esta Casa. Até a próxima. 

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do

Deputado Tenente Lúcio em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Carlos Pimenta. A Presidência
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defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.  Com a palavra, o

Deputado Carlos Pimenta.

O Deputado Carlos Pimenta* -  Sr.  Presidente, Deputado José Henrique, demais

companheiros, colegas aqui presentes, neste tempo de que disponho, em primeiro

lugar, gostaria de cumprimentar as Deputadas e os Deputados eleitos para esta 17ª

Legislatura,  assim  como  aqueles  que  conseguiram  a  reeleição.  E,  de  maneira

especial, quero dar o meu abraço às companheiras e aos companheiros que aqui

chegaram pela primeira vez e têm, certamente, a grave missão de poder representar,

com  dignidade  e  bem,  as  diversas  regiões  do  nosso  Estado.  Tive  a  honra  de

conhecer pessoalmente alguns companheiros, que só conhecia pelo nome, e pude

ver que muitos deles já tiveram a experiência de passar por uma Câmara Municipal, o

que é muito bom - muitos foram Prefeitos -, pois passam por ocasiões especiais que

proporcionam maior proximidade do político com seus eleitores, com a população, em

um Estado, como o nosso, que é muito diversificado. 

Represento a região do Norte de Minas, dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri, e

muitas vezes, quando conhecemos as diversas regiões, como tive oportunidade de

conhecer  ao  exercer  quatro  mandatos  como  Deputado  Estadual  -  16  anos  de

trabalho,  sem  me  afastar  um  dia  sequer  da  vida  parlamentar  -,  começamos  a

entender que, na verdade, em Minas não há regiões ricas ou pobres, mas há, sim,

regiões que têm suas características próprias, regiões que enfrentam problemas e

regiões que avançaram mais. O Norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha e o do

Mucuri foram regiões que não tiveram a atenção de tantos e tantos governantes, de

políticos e autoridades. A partir de alguns anos, da era Aécio Neves, Anastasia, essas

regiões puderam dar um salto de qualidade muito grande e estão conseguindo se

aproximar de outras regiões que se encontram mais avançadas. Sinto-me muito à

vontade em poder dizer isso como parlamentar. 

Quero também abraçar os companheiros que estão retornando a esta Casa, como

o Deputado Bonifácio Mourão, aqui presente; os companheiros que pertenceram ao

nosso  partido,  o  PDT;  outros  Deputados  que  tive  a  oportunidade  e  o  prazer  de

conhecer;  assim  como  o  companheiro  Deputado  Doutor  Viana,  que  tão  bem

administrou  esta  Casa  durante  um  mês,  mostrando  sua  competência,  sua  garra.
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Recebemos com prazer a família Prado - Elismar Prado e Liza Prado -, com a grave

missão não de substituir, sei que não o substituirão, mas de continuar o trabalho do

companheiro Weliton Prado, que foi para Brasília, com quem eu brincava, dizendo-

lhe: agora você vai infernizar a vida lá em Brasília.  Enfim, estamos precisando de

pessoas assim, com garra e perseverança.  Vejo aqui  uma Assembleia  Legislativa

rejuvenescida, aguerrida, com pessoas jovens, parlamentares jovens, e também com

outros não tão jovens de idade mas jovens de espírito, o que é muito bom. Tenho

certeza de que iremos, mais uma vez, realizar um belo trabalho. 

Quero levar o meu abraço aos companheiros do PDT: ao Deputado Tenente Lúcio,

que vai suceder-me na Liderança; ao jovem Deputado Gustavo Perrella, que ocupará

uma vaga importante, a da área metropolitana; ao Deputado Sargento Rodrigues, que

vem realizando um bom trabalho; e ao Deputado Alencarzinho, que aqui continua. V.

Exas.  aprenderão  a  conviver  com  uma  bancada  que  tem,  na  verdade,  muito

compromisso com a população. 

Considero este momento não de despedida, mas de agradecimento pelo apoio que

tive, pelo companheirismo. Uma palavra que rege este Parlamento, internamente, é

esta: companheiro. Creio que temos de ser solidários para podermos fazer um bom

trabalho para o Estado, apresentando boas propostas. A partir  de amanhã, estarei

novamente reassumindo a Secretaria de Estado de Trabalho e Emprego. Trata-se de

uma Secretaria criada pelo Governador Anastasia, por solicitação do PDT, de maneira

muito especial pelo Sr. Carlos Lupi, Ministro do Trabalho. 

No momento em que a Secretaria foi criada, tive dúvida se a assumiria, mas com a

recondução do Ministro Lupi ao importante cargo de Ministro do Trabalho, no governo

da  nossa  Presidenta  Dilma,  aceitei  prontamente.  Acredito  que  seja  uma  grande

oportunidade  de  fazermos  uma  interlocução  do  governo  federal  com  o  governo

estadual. Afora as diversidades e as questões partidárias, considero essa Secretaria

emblemática, importante, porque aproximará muito o Estado do governo federal. Com

isso, teremos acesso à Pasta do Trabalho, para trazer os programas para o nosso

Estado. 

Isso é muito importante, principalmente neste momento de crescimento do País. O

Brasil cresceu 7,5% em 2010 e agora está projetado um crescimento de 4,5%, mas
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tenho certeza, pelos primeiros índices, de que o País acompanhará o crescimento do

ano passado. Quando se fala em crescimento, fala-se em emprego e geração de

renda.  Minas  tem acompanhado esse crescimento  do  País,  e essa Secretaria  foi

criada em um momento  extremamente  importante.  Vamos fazer  uma via  de  mão

dupla com Brasília, mas nos preocuparemos mesmo com a geração de empregos e

com  a  captação  de  recursos,  de  investimentos  da  iniciativa  privada,  de  outros

governos e até do exterior, para trazê-los a Minas.

A outra vertente - permitirei aparte a V. Exas. - é a qualificação profissional. Esse

será  o  nosso  grande  desafio.  Deputado  Rômulo,  aqui  temos  uma  questão

interessante: grande oferta de vagas, mas baixa qualificação para ocupá-las. 

Daqui a três anos, teremos a Copa do Mundo. Nesses três anos teremos de ser

extremamente profissionais e competentes para trazermos tudo isso a Minas Gerais,

caso contrário,  continuaremos a ver  São Paulo,  Rio  de Janeiro  e  outros  Estados

crescerem. E Minas tem de estar preparada para esse crescimento.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Inicialmente cumprimento V. Exa. e

parabenizo-o. Estamos juntos há três mandatos nesta Casa, há 12 anos. Convivemos

também no nosso partido, o PDT. Fiquei muito feliz com a escolha de V. Exa. para

Secretário de Trabalho, Emprego e Renda do nosso Estado.

Sinto muita admiração por V. Exa., pelo Deputado competente, sério, transparente e

aguerrido, que, de forma brilhante, liderou a nossa Bancada no último biênio 2009-

2010.  Não  quero  apenas  desejar  a  V.  Exa.  sucesso  à  frente  da  Secretaria  do

Trabalho, mas falar da escolha certa do governador, que foi muito inteligente. V. Exa.

acabou de dizer que o Ministro Carlos Lupi é do nosso partido. É importante que a

população mineira saiba das últimas palavras ditas por V. Exa.

V.  Exa.  é  um  Deputado  que  assumiu  uma  Secretaria  e  que  realmente  está

preocupado com a geração de trabalho. Nós, do PDT, sabemos que V. Exa. não ficará

apenas no plano do discurso, da retórica. Estamos acompanhando seu trabalho e

conversando muito com V.  Exa.,  que está preocupado com a qualificação, com a

Copa do Mundo, e em dar resultado positivo, ou seja, prestar um bom serviço a Minas

Gerais, como já vem prestando no exercício do mandato.

Fico  feliz  por  tê-lo  como  Secretário  de  Estado.  Sinto  grande  satisfação,  como
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Deputado Estadual e membro da sua bancada, em dar apoio a V. Exa. Não tenha

dúvida  de  que  está  indo para  a  Secretaria  com  o  apoio  total  e  irrestrito  de  sua

bancada  nesta  Casa.  Nós,  Deputados  do  PDT,  nos  âmbitos  federal  e  estadual,

apoiamos V. Exa., com o maior prazer.

Tive oportunidade de dizer ao Governador, quando do anúncio do nome de V. Exa.,

que  acertou  muito  na  escolha  do  membro  do  nosso  partido  para  ocupar  essa

Secretaria. V. Exa. é digno do mandato que exerce e certamente terá pela frente esse

grande  desafio.  Sei,  com  muita  clareza,  pelo  que  conhecemos  de  V.  Exa.,  pelo

trabalho, pelo empenho, pela determinação e pela objetividade, que produzirá muito à

frente da Secretaria.

Nesta Casa, V. Exa. terá eco aos seus trabalhos desenvolvidos na Secretaria de

Trabalho. Ficarei encarregado de ocupar esta tribuna para dizer que o Secretário de

Trabalho, Emprego e Renda está trabalhando muito, produzindo para este Estado.

Estaremos  aqui  reproduzindo  o  que  V.Exa.  venha  a  falar.  Aliás,  teremos  a

oportunidade de destinar,  com muita tranquilidade,  emendas  parlamentares à  sua

Secretaria,  para  levar  qualificação  aos  Municípios  ou  para  corresponder  aos

interesses de comunidades que julgarmos dentro do perfil, da renda “per capita” e da

necessidade. 

Desejo-lhe um profícuo trabalho à frente da Secretaria  que V.  Exa. assume em

função de seu currículo, competência, trabalho e, sobretudo, do respaldo político do

partido a que pertence e de sua bancada nesta Assembleia. Parabéns! Que Deus

continue iluminando-o à frente do seu trabalho.

O  Deputado  Doutor  Viana  (em  aparte)  -  Agradeço-lhe  a  concessão  do  aparte,

desejando-lhe muito sucesso e êxito. Estamos torcendo por V. Exa. Conhecemos o

seu  trabalho  e  testemunhamos  a  maneira  correta  com  que,  já  em  seu  quinto

mandato,  exerce  suas  atividades.  Assim,  quero  parabenizá-lo,  desejando  que  o

Divino Espírito Santo o ilumine para que possa superar os desafios, que são grandes.

Sei  do seu ideal,  da sua vontade e determinação e só tenho a lhe desejar muito

sucesso.  Ratifico  as  palavras  do  Deputado Sargento  Rodrigues,  reafirmando  que

somos todos seus companheiros e amigos e agiremos juntos para que o Estado de

Minas Gerais desenvolva com propriedade essa Secretaria,  que lhe foi muito bem
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entregue  pelo  Governador.  Muita  luz  do  Divino  Espírito  Santo  na  condução  dos

trabalhos frente à sua Secretaria, que também é nossa, é de todo o povo mineiro. Um

abraço e muito sucesso.

O  Deputado  Elismar  Prado  (em  aparte)*  -  Obrigado.  Também  quero  saudar  o

Deputado Carlos Pimenta, Deputado experiente, com vários mandatos, desejando-lhe

sucesso  e  êxito  à  frente  da  Secretaria  de  Trabalho,  Emprego  e  Renda,  que  é

estratégica para o desenvolvimento do Estado.

Eu, que fiz parte da base de apoio do governo Lula, agora estarei sintonizado com o

Deputado Federal  Weliton  Prado e  toda a  bancada mineira,  em especial  com os

Deputados  do PT,  para  fazer  uma ponte,  viabilizando  convênios  e  programas.  O

Estado tem recebido muitos recursos para a área do emprego e da renda: basta

vermos  que,  em  2003,  o  governo  Lula  retomou  o  investimento  nas  escolas

profissionais  -  há  12  novas  escolas  técnicas  em  Minas  Gerais  e,  em  Ituiutaba,

criamos o Instituto Federal de Educação Tecnológica - Ifet. O governo Lula investiu

também nas extensões universitárias, com o ProUni  - são centenas de extensões

universitárias, também nas cidades de Monte Carmelo, Patos de Minas e Ituiutaba.

Houve ainda a “ifetização” dos Cefets, ou seja, os Centros de Educação Tecnológica

foram transformados em institutos, aumentando a capacidade de vagas para a nossa

juventude. Todos esses programas estão potencializando e dando mais oportunidade

a  milhares  de  jovens.  O  governo  federal,  agora  com  a  Presidente  Dilma,  está

fortemente  presente  no  Estado de Minas  Gerais,  e  com certeza vamos  continuar

viabilizando  convênios  com  recursos  da  bancada  mineira,  que  já  colocou  muitos

recursos estruturantes em Minas Gerais.

Por fim, quero saudar V. Exa. em sua nova missão, que com certeza será de grande

êxito,  lembrando  que faremos  essa ponte  com  Brasília,  ajudando  o  Estado  a  se

desenvolver e a crescer. Parabéns a V. Exa.

O Deputado Carlos Pimenta* - Agradeço o aparte, ressaltando que também acho

que o caminho é esse; essa parceria tem de existir. As questões políticas devem ficar

no campo político, e qualquer avanço que conseguirmos para a Secretaria junto ao

governo federal será muito importante para o nosso Estado.

Peço ao Presidente que amplie um pouco o nosso tempo, pois gostaria muito de
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ouvir os companheiros que aqui estão.

A Deputada Liza Prado (em aparte)* - Agradeço a concessão do aparte, Deputado

Carlos Pimenta, desejando-lhe muito sucesso à frente da Secretaria. Creio que esse

é um desafio muito grande, até porque sem trabalho não se tem dignidade, mata-se e

morre-se,  como  dizia  um  grande  amigo  nosso.  Portanto,  desejo-lho  sucesso,  na

certeza de que nós, parlamentares, estaremos muito próximos de V. Exa., ajudando o

nosso Estado com, como V. Exa. disse, a união entre Estado e Municípios, com o

apoio  do  governo  federal,  para  que  possamos  oferecer  de  fato  o  ensino

profissionalizante para a nossa juventude.

Quero pedir-lhe que coloque uma coisa como prioridade em sua agenda. Tenho

certeza de que V. Exa., que é um dileto amigo e uma pessoa muito competente e cujo

partido certamente já conhece o problema, realmente vai atender não só a mim, mas

a todo o povo de Contagem, que está passando por um momento muito difícil. Alguns

dos  cursos  profissionalizantes  do  Município  que  foram  fechados  precisam  ser

reabertos.  Realmente  precisamos  que  o  Estado  tome providências  frente  a  esse

problema.  Tenho  certeza  de  que  V.  Exa.  vai  colaborar  de  uma  forma  muito

competente impedindo que os nossos Cefets, os nossos centros, fechem.

Deputado Carlos Pimenta, conte sempre com o meu apoio nas matérias legislativas

desta Casa. Estarei pronta para contribuir seja no que for. Desejo muito sucesso a V.

Exa e ao PDT. Que Deus ilumine o seu caminho. Saiba que nos sentimos muito

honrados  de  ter  um Deputado  desta  Casa prestando um trabalho  tão  importante

como esse. Certamente,  onde houver  um Deputado com uma experiência política

como a de V. Exa. faremos muito mais com muito menos. Muitas felicidades.

O Deputado Tenente Lúcio* - Deputado Carlos Pimenta, é uma honra muito grande

para mim substituir V. Exa. na liderança do partido. Primeiramente quero parabenizá-

lo porque, depois de quatro mandatos como Vereador e mais quatro como Deputado,

ou seja, com oito mandatos nas costas, V. Exa. sempre demonstrou um carinho com

todos os seus eleitores e com todas as pessoas de Minas Gerais. Sinto esse calor

humano em seu gabinete ao ver a maneira educada e amiga com que V. Exa. e sua

assessoria recebem as pessoas de qualquer parte de Minas Gerais, principalmente

do Norte de Minas e de Montes Claros. Tive o prazer e a honra de, a pedido de V.
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Exa., realizar uma audiência pública em Montezuma, Norte de Minas, divisa entre o

Estado de Minas Gerais e o da Bahia, e percebi o carinho que a população nutre por

V. Exa. Portanto, desejo-lhe total sucesso. Tenho plena certeza da sua capacidade e

competência como médico, administrador e homem público. É importante ressaltar

que o nosso Ministro do Trabalho Carlos Lupi, por quem temos um respeito enorme,

solicitou a criação da Secretaria do Trabalho no Rio de Janeiro e fez o mesmo pedido

ao nosso Governador Antonio Anastasia. Na verdade, essa Secretaria é a menina dos

olhos  do  Ministro.  Sendo  assim,  V.  Exa.  estará  totalmente  amparado  tanto  pelo

Governador quanto pelo nosso Ministro.

Deputado Carlos Pimenta, saiba que eu e os Deputados Gustavo Perrella, Sargento

Rodrigues,  Alencar  da  Silveira  Jr.  sempre  estaremos ao  seu  lado  dando-lhe  total

suporte político e parlamentar nesta Casa e em qualquer parte do Estado de Minas

Gerais para que continue obtendo êxito em sua carreira política. Que V. Exa. seja

realmente muito bem-vindo a essa Secretaria como homem de confiança do nosso

Governador. Sem desprezar os nossos Deputados Federais, o Governador Anastasia

escolheu um Deputado Estadual,  mais  precisamente  o  Deputado Carlos  Pimenta,

para  ser  seu  homem  de  confiança.  Como  Líder  do  PDT,  desejo  a  V.  Exa.  total

sucesso.  Contem  sempre  com  a  nossa  bancada  e,  certamente,  com  todo  o

Parlamento mineiro. Muito obrigado.

O  Deputado  Gustavo  Perrella  (em  aparte)  -  Prezado  amigo  Deputado  Carlos

Pimenta,  costumo dizer,  a  vida  é  um eterno aprendizado.  Hoje tenho um grande

prazer  de poder caminhar  ao seu lado no PDT. Gostaria  de registrar  que aprendi

muito  com  V.  Exa.  e,  por  isso,  tenho  certeza  de  que  esses  ensinamentos  serão

repassados adiante na Secretaria.

Fiquei muito feliz quando escutei V. Exa. dizer que hoje não seria sua despedida.

Saiba  que  V.  Exa.  está  extremamente  preparado  para  o  cargo  que  exercerá  na

Secretaria. Como o próprio Deputado Tenente Lúcio disse, a escolha não foi apenas

do PDT, pois a decisão partiu do Governador Anastasia e do ex-Governador Aécio

Neves. Seu nome sempre foi um expoente tanto no PDT quanto na política mineira.

Então, gostaria de deixar-lhe meu sincero abraço e dizer-lhe que a nossa Bancada

estará sempre unida. Desejo a V. Exa., que representa o nosso Partido na Secretaria,
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boa sorte no seu novo projeto.

O Deputado Carlos Pimenta* - Muito obrigado. Sr. Presidente, para terminar, trago

meu abraço aos funcionários  da Assembleia Legislativa  e,  de uma maneira muito

especial, à turma do meu gabinete. Abraço-os todos na pessoa da Graziella, Chefe de

Gabinete, que se encontra presente, pela lealdade e trabalho que mostraram durante

tantos anos. Agradeço aos Prefeitos, Vereadores e eleitores que me conduziram ao

quinto mandato. Com certeza, não estou deixando de ser o Deputado do Norte de

Minas.  Exercerei  o  novo  cargo,  mas  continuarei  com a  representação política  da

minha cidade de Montes Claros e da minha região,  da mesma forma como faz o

Deputado Gil Pereira, também do Norte de Minas, que ocupa uma importante Pasta

na Secretaria do Governador Anastasia. Então deixo aqui meus agradecimentos. 

Coloco a Secretaria à disposição.  Acredito que,  dentro de mais alguns dias,  ela

estará  absolutamente  montada  e  preparada,  com  profissionais  capacitados  e

comprometidos, para, comigo, encararem o desafio de trazer mais empregos para

Minas Gerais e, principalmente, preparar o povo para os empregos que surgirão.

Deputado José Henrique, um grande abraço. Desejo também sucesso para o nosso

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, para o grupo dos preparados Assessores desta

Casa e para cada um de vocês. Tão logo a Secretaria esteja montada, irei convidá-los

para tomarem conhecimento dos ousados programas do Governador Anastasia a fim

de ajudar o povo de Minas Gerais. Até breve.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia em que

solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A  Presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia -  Sr.  Presidente, Deputado José Henrique, colegas

Deputadas e Deputados, em primeiro lugar saúdo os membros da 17ª Legislatura e

desejo  que  todos  nós,  Deputadas  e  Deputados,  possamos  cumprir  os  nossos

compromissos de campanha e ajudar Minas Gerais, especialmente nosso povo mais

pobre e necessitado, os nossos trabalhadores, para que tenham cada vez melhores

condições de vida, mais justiça social e melhor distribuição de renda. Enfim, desejo
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que  o  nosso  Estado  continue  avançando  nas  mudanças  que  tanto  percebemos

nesses oito anos em que o Presidente Lula governou o Brasil. Ele nos deu muito

alento, e várias mudanças foram iniciadas. Desejo também que a Presidenta Dilma

dê continuidade a esse trabalho de forma harmoniosa com o Governo do Estado de

Minas Gerais, na pessoa do Governador, Prof. Anastasia. Esse é o nosso sentimento

ao assumir este mandato na 17ª Legislatura.

Nos quatro anos passados, fiquei à frente da Delegacia Federal do Ministério do

Desenvolvimento  Agrário,  onde  obtive  uma  experiência  muito  positiva  acerca  do

trabalho  no  Poder  Executivo,  no  governo  federal,  e  também  como  suplente  de

Deputado Federal. Agora tenho a honra de retornar à Assembleia Legislativa para o

cumprimento do meu terceiro mandato.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, também quero, além de saudar todos, agradecer a

confiança depositada em mim já no início da legislatura pelos partidos que compõem

o nosso Bloco PT-PMDB-PRB-PCdoB, composto por 23 Deputados. 

Tenho a honra de ser o primeiro Líder desse Bloco com características importantes.

Ainda não escolhemos o seu nome, mas gostaria de comunicar uma sugestão do

Deputado Sávio Souza Cruz, cuja confiança agradeço por haver nos ajudado a ser o

Líder.  Gostaria  de  lançar  essa  ideia  na  tribuna  para  que  os  demais  Deputados

possam opinar.  Seria bom que o Bloco tivesse um nome sugestivo,  pois  o nome

Bloco  PT-PMDB-PCdoB-PRB  dificulta  o  trabalho  da  imprensa.  O  Deputado  Sávio

Souza Cruz sugere o nome Bloco Minas sem Censura, que significa Minas Gerais

trabalhar mantendo a liberdade como lema. Acato e repasso a sugestão aos demais

Deputados do Bloco, para que esse nome seja aprovado na próxima reunião.

Agradeço aos membros do Bloco pela oportunidade e confiança de liderá-lo, tendo

o Deputado Antônio Júlio como Líder da Minoria. Esperamos que, por meio da nossa

liderança, o Bloco se constitua e se fortaleça. Ele tem dois objetivos importantes. O

primeiro é ajudar na sustentação do governo da Presidenta Dilma em Minas Gerais.

Precisaremos de um bloco forte, consolidado com partidos políticos que acreditam

nas mudanças que estão sendo feitas a partir do governo federal do Presidente Lula

e agora da Presidenta Dilma. Vamos precisar muito disso em Minas Gerais, porque

vimos o anúncio de que o Senador Aécio Neves quer ser o grande líder da oposição
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ao governo Dilma no País. Portanto, é preciso que Minas Gerais tenha um bloco que

dê sustentação à Presidenta Dilma para que as obras do PAC e as demandas sociais

no Estado sejam coroadas. Que o nosso Bloco faça a ligação entre o Poder Executivo

Federal e o Estado de Minas Gerais. Certamente não nos furtaremos a ter esse papel

de sustentação do governo Dilma e a trazer para Minas o que o governo federal tem

do ponto de vista social e de obras.

O  segundo  objetivo  do  Bloco  é  que  possamos  fazer  o  papel  democrático  de

oposição  ao  governo  Anastasia,  o  qual  respeitamos  e  com  cuja  vitória  nos

congratulamos. O processo democrático e o nosso programa de governo leva-nos a

ocupar um lugar de Oposição que ajude na fiscalização e no andamento do melhor

Estado democrático de Minas Gerais.

O Deputado Sávio  Souza Cruz (em aparte)*  -  Deputado Rogério  Correia,  torno

pública minha enorme satisfação em tê-lo na liderança do nosso Bloco, dada a nossa

longa relação política e até pessoal desde os tempos da Câmara Municipal de Belo

Horizonte. Sei do seu talento e vocação de homem público, seu espírito público e

compromisso com o bem comum. 

Permita-me fazer  uma homenagem ao Deputado Vanderlei  Miranda,  que,  até  a

constituição do Bloco, vinha exercendo as funções de Líder do PMDB nesta Casa.

Ele  o  fez  com  dignidade  e  elegância,  na  forma  e  no  conteúdo,  o  que  acabou

distinguindo ainda mais a nossa legenda nesta Casa.

A sugestão do nome Minas sem Censura para o nosso Bloco deve-se ao que disse

Tancredo Neves, que o primeiro compromisso de Minas é com a liberdade, a qual não

tem existido nos dois governos Aécio Neves, paradoxalmente seu neto, que fez um

exercício  da  censura  em  Minas  Gerais  incompatível  com  as  nossas  tradições

libertárias. 

Nesse  período,  Deputado  Rogério  Correia,  descobri  que  a  censura  econômica

exercida pelo abuso da publicidade oficial  se mostra muito mais eficaz que a dos

canhões da ditadura, pois não compra o silêncio, mas a mentira e a adesão a um

projeto de “marketing”. Acabou-se fazendo em Minas Gerais uma construção de um

governo com avanços ficcionais. O PMDB, que tem na sua gênese a motivação de

criação, compromisso com a liberdade e a democracia, não pode conviver com esse
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cenário de restrição às liberdades, em especial  talvez à mais importante delas,  a

liberdade de informação,  sem a qual  não há formação de cidadania e de opinião

pública. Portanto, essa é a razão da sugestão, e acredito que possamos aprová-la na

reunião do bloco para que fique marcado, quando mencionarmos o nome do bloco, o

compromisso  não  apenas  desse  grupo  político  mas  também  o  de  Minas  com  a

liberdade e com o fim da censura em Minas Gerais.

A  propósito,  Deputado  Rogério  Correia,  a  insuspeita  publicação  no  “Mercado

Comum” trouxe recentemente uma avaliação, na minha opinião ainda subestimada,

onde  se  diz  que,  em sete  anos  de  governo Aécio  Neves,  Minas  jogou  pelo  ralo

R$1.000.000.000,00 em publicidade. Assim seria possível fazer, por exemplo, se isso

tivesse alguma prioridade, um outro Centro Administrativo. Nesses sete anos, houve

uma média anual superior a R$150.000.000,00. Parece-me que algumas empresas

não foram incluídas nisso aí. Portanto esse volume de dinheiro público foi jogado para

distorcer a opinião pública, para dourar a pílula, para construir um governo ficcional,

num projeto político eleitoral  individual  e contrário  aos interesses de Minas.  Aliás,

agora  se  opõe  à  Presidente  mineira.  Depois  de  tantos  anos  com  Minas  fora  da

Presidência, agora temos uma Presidente de Minas. Mesmo diante de prazo para o

desenvolvimento de uma ação administrativa,  já se coloca contra Minas,  contra a

Presidente mineira. Esse bloco terá o papel de fazer esse contraponto, de manter o

compromisso com os verdadeiros ideais de Minas, de travar a luta pela liberdade,

pelo fim da censura. Com V. Exa. à frente, tenho absoluta certeza de que chegaremos

ao porto seguro sob a sua firme condução. Parabéns pelo seu pronunciamento, boa

sorte e êxito em sua função.

O Deputado Rogério Correia - Obrigado, Deputado Sávio Souza Cruz. O nome é

sugestivo e V. Exa. soube repassar muito bem o seu significado pelo conteúdo. Aliás,

Deputado,  hoje  também,  em  nome do  nosso  bloco  Minas  sem  Censura,  eu  e  o

Deputado  Antônio  Júlio  apresentamos  requerimento  em  que  convidamos  a  Dra.

Renata Vilhena, Secretária de Planejamento, para vir a esta Assembleia Legislativa

para um esclarecimento sobre as  seis  leis  delegadas  editadas durante  o recesso

parlamentar. Essas leis mexeram em toda a estrutura administrativa do Estado. Tenho

pouco tempo para fazer uma análise das leis delegadas, mas ainda pretendo fazê-lo
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da  tribuna.  Para  que  os  nossos  ouvintes,  os  telespectadores  da  TV Assembleia,

imprensa e Deputados tenham noção, desse fato quero dizer que foram elaboradas

seis  leis  delegadas.  O enfoque foi  tão  profundo,  sem nenhuma discussão com a

opinião  pública,  que,  quando  o  governo  editou  a  de  nº  4,  Deputado  Celinho  do

Sinttrocel,  fiquei  com medo da que viria  em seguida,  pois  isso  se  assemelhou a

quatro atos institucionais. E fiquei com medo de que o AI-5 pudesse ser o fechamento

da Assembleia; mas felizmente parou-se por aí. Foram momentos de tensão.

Para se ter ideia, com a primeira lei delegada, criaram-se várias Secretarias sem a

menor discussão com a opinião pública, como a Secretaria Extraordinária da Copa do

Mundo. Já existe a Secretaria de Esporte. Gostaríamos de saber do governo para

que uma Secretaria da Copa do Mundo? Não caberia a análise da questão da Copa à

Secretaria de Esportes?

A segunda lei tem 257 artigos e mexe em cada secretaria - nas que existiam e nas

que foram criadas -, modificando suas funções sem nenhum debate com os setores

da saúde, educação, transporte, administração pública e com os servidores públicos.

Ninguém opinou sobre coisa nenhuma. Modificou-se toda a estrutura em 257 artigos

de uma única lei editada, que não teve a menor discussão no Parlamento.

A terceira criou os cargos. São mais de 1.300 novos cargos. A Secretária nos disse

que isso custará - para ela foi barato - 53 milhões de reais ao ano. Entretanto, em

razão das enchentes, foram repassados para o Sul de Minas apenas 3 milhões. E

foram solicitados 70 milhões à Presidenta Dilma. Esse valor poderia sair do próprio

Estado se não houvesse o gasto previsto, que aliás não está previsto no orçamento

da lei delegada.

Finalmente, a quarta lei também nos assusta, porque, depois de modificar toda a

estrutura,  criou-se  o  Escritório  de  Prioridades  Estratégicas.  Nesse  Escritório,

Deputado Sávio Souza Cruz, há, por exemplo, o departamento jurídico. Já existe a

Advocacia-Geral do Estado. Para que um novo departamento jurídico dentro de um

escritório,  que  é  ligado  ao  gabinete  do  Governador?  Existe  lá  também  o

Departamento de Planejamento. Entretanto, já existe a Secretaria de Planejamento. E

assim vai. Trata-se de um Escritório que cria mais três coordenadorias, com salário

de Subsecretário, e que terá evidentemente funções políticas. Há um arranjo para se
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manter unificada a base do governo, e quem paga é o erário público. Essas questões,

repito, não passaram por nenhum processo de discussão.

O nosso requerimento, Sr.  Presidente - e espero que o votemos no Plenário da

Assembleia - é para que o governo se digne a se fazer presente nesta Casa pelo

menos para prestar esclarecimento a respeito do que foi feito, para que Deputadas e

Deputados entendam os meandros do novo funcionamento do aparato de Estado em

Minas Gerais. Julgo isso fundamental.

Não sou simpático  à  ideia  do  Deputado Gustavo Valadares,  que sugeriu que a

Secretária e o governo viessem à Comissão de Administração Pública da Assembleia.

Como se mexeu em todos os setores, é preciso haver esclarecimento em todos eles.

São 17 comissões. Sei que a Secretária é simpática, mas, mesmo que ela ficasse

aqui  uma semana, de comissão em comissão,  isso seria no mínimo cansativo.  O

melhor para se fazer um debate seria com o conjunto dos Deputados, para que ela

esclareça  as  leis  delegadas,  retirando  dúvidas.  É  esse  debate  democrático  do

Parlamento que esperamos não ser sepultado. Esperamos que a delegação dada e o

ato discricionário do governo não signifiquem o encerramento de um debate político

sobre  como deve funcionar  e  como funciona o  aparato do Estado e  sobre  quais

modificações  são  necessárias.  Queria  justificar  esse requerimento,  pedindo  apoio

também  dos  Deputados  da  base  do  governo,  porque  esse  debate  político  é

importante. Agradeço ao Presidente e aos demais Deputados. Mais uma vez, desejo

que todos façamos um trabalho que ajude Minas Gerais a avançar cada vez mais

para a igualdade e justiça social, que é o desejo de todos nós. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o jogo nem começou ainda e já podemos

sentir o tamanho das travas da chuteira da oposição que se formou na Assembleia

Legislativa.  A Oposição  começa  a  levantar  questões  e  se  esquece de como é  a

atuação dos partidos que, de alguma forma, se mostram como oposição nesta Casa.

É interessante, porque recentemente ouvimos falar aqui de quanto o governo gastou

em oito anos com propaganda. Entretanto, é exatamente o que o governo federal

gastará  apenas  neste  ano.  É  algo  impressionante.  Depois  veio  aqui  o  partido



97
____________________________________________________________________________

campeão em medida provisória da história do Brasil - faz tudo por medida provisória -

falar em lei delegada. Esse partido governa por medida provisória, acaba de retirar de

Minas Gerais a Fiat e deu 4 bilhões e meio de renúncia fiscal para essa empresa. A

Fiat gastará 3 bilhões para instalar sua fábrica em Pernambuco, a qual será retirada

de Minas Gerais e levada para aquele Estado. Restará 1 bilhão e meio. A Fiat não

precisará vender carro nunca mais, porque esse partido deu 4 bilhões e meio para a

Fiat  em  renúncia  fiscal,  dinheiro  do  povo  brasileiro.  Recentemente,  perdemos  a

Petrobrás, que foi tirada de Ibirité, das nossas cidades da Região Metropolitana, de

um povo trabalhador, pobre e lutador. Tiraram a Petrobrás, levando 1 bilhão para a

Bahia,  e agora vêm falar  em bloco de liberdade em Minas Gerais.  O governo do

PSDB vem, a cada ano, à Assembleia Legislativa discutir o PPAG; vêm os Secretários

discutir o Orçamento. O PSDB, sim, é um partido que deu toda atenção ao Legislativo

mineiro, independentemente do governo federal, que governou por medida provisória.

Falaram  sobre  criação  de  cargos.  Nunca  na  história  do  Brasil  se  criaram  tantos

cargos para companheiros. O PSDB deixou 23 Ministérios. Hoje temos 39 Ministérios.

É a maior criação de cargos da história do Brasil. A Oposição se apresenta aqui com

um discurso, porém, em Brasília,  a prática é outra. Sr.  Presidente, queria falar  do

governo  de  Minas  Gerais,  ao  qual  tive  a  honra  de  pertencer.  Registro  que  está

presente  o  Deputado  Rômulo  Viegas.  Não  nos  calaremos,  não  aceitaremos  que

nosso governo seja de alguma forma menosprezado. Nosso governo, aprovado pelo

povo,  eleito  em 1º  turno em todas as disputas,  querido  pela população de Minas

Gerais, e que é transparente, será defendido por nós nesta Assembléia Legislativa.

Não  aceitaremos  qualquer  pecha.  Um  partido  que  recentemente  queria  tirar  os

símbolos religiosos das repartições públicas, um partido que queria acabar com a

liberdade de imprensa, agora vem falar em liberdade? Estamos atentos ao bloco que

quis censurar a liberdade da imprensa e a religiosa deste país. Esse bloco está ligado

à área mais atrasada do Oriente Médio, onde se matam mulheres. Não aceitaremos

isso,  Sr.  Presidente,  e estaremos aqui  para defender o nosso governo e o nosso

partido - PSDB -, que tem história em Minas Gerais e que vem ocupando o Palácio da

Liberdade. Muito obrigado. Peço o encerramento de plano da reunião por falta de

quórum.
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Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 3,  às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 3/2/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Comunicações:

Comunicações dos Deputados Tenente Lúcio, Mauri Torres, Wander Borges e Rogério

Correia (2) -  Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do

Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

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

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

Carlos Arantes - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva -

Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro

- Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gustavo  Corrêa  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Ivair

Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza Prado - Luiz

Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Marques

Abreu -  Neider  Moreira  -  Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -

Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio -

Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h15min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- A Deputada Rosângela Reis, 2ª- Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Célio Moreira, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Agostinho  Patrus  Filho,  Secretário  de  Turismo,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.900/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do  Sr.  Elmiro  Alves  do  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 7.085/2010 ,  da  Comissão  de  Política

Agropecuária.

Do  Sr.  Lafayette  de  Andrada,  Secretário  de  Defesa  Social  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.597/2 010, do Deputado Carlin Moura,

e 6.894/2010, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima, Secretário de Fazenda, informando o

valor  da  receita  corrente  líquida  do  Estado  referente  ao  período  de  janeiro  a

dezembro de 2010. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74

da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra.  Renata Vilhena, Secretária  de Planejamento (2),  prestando informações

relativas aos Projetos de Lei nºs 4.080/2009 e 4.396/2010, em atenção a pedidos da

Comissão de Justiça. (- Anexem-se os ofícios e as notas técnicas aos respectivos

projetos de lei.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.916/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. João Carlos Vitor Garcia, Vice-Presidente do Instituto de Desenvolvimento
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Integrado  de  Minas  Gerais,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

6.885/2010, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. Braulio Braz, Presidente do Conselho Estadual de Desportos, solicitando que

sejam confirmados os nomes dos representantes desta Casa no referido Conselho. 

Da Sra. Janaina de Andrade Dauro, Promotora de Justiça, agradecendo o convite

para o Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais e justificando

sua ausência ao evento.

Da  Sra.  Marta  de  Sousa  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Saúde,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.820/2010,  da Comissão de

Participação Popular.

Da  Sra.  Marta  de  Sousa  Lima,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Saúde,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.312/2010,  em  atenção  a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.312/2010.)

Do  Sr.  Renato  Thomaz  de  Aquino,  Gerente  Regional  da  CEF,  informando  a

liberação de recursos financeiros provenientes do Orçamento Geral da União para a

Secretaria de Esportes e da Juventude. (- À Comissão de Fiscalização Financeira,

para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  Estadual,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do

Regimento Interno.)

Do Sr. Robson Antônio de Almeida, Coordenador Nacional Adjunto da Monumenta,

encaminhando cópia de termo aditivo e da publicação no “Diário Oficial da União” de

convênio firmado entre o Ministério da Cultura e o Município do Serro. (- À Comissão

de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Bernardo Garcia Sampaio, Chefe da Assessoria Parlamentar do Ministério da

Justiça,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 7.048/2010,  da

Comissão de Segurança Pública.

Do  Sr.  Euvaldo  M.  Bittencourt  Junior,  Coordenador-Geral  de  Convênios  da

Secretaria  de  Gestão  da  Política  de  Direitos  Humanos  da  Secretaria  de  Direitos

Humanos, informando a celebração de convênio entre a União, por meio da referida

Secretaria,  e  a  Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  com  a  interveniência  do

Estado.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da
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Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Comunicações

- São encaminhadas à Mesa comunicações dos Deputados Tenente Lúcio, Mauri

Torres, Wander Borges e Rogério Correia (2).

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  Não havendo proposições a serem recebidas,  a Presidência

interrompe  os  trabalhos  ordinários,  nos  termos  do  §  1º  do  art.  22  do  Regimento

Interno  para,  de  conformidade com o  inciso  IV  do  art.  6º  do  Regimento  Interno,

proceder à solenidade de posse da Sra. Ana Maria de Resende Vieira e dos Srs. Luiz

Carlos de Miranda Faria e Romel Anízio Jorge nas vagas decorrentes do afastamento

dos Deputados Lafayette de Andrada, Carlos Pimenta e Gil Pereira para investidura,

respectivamente, nos cargos de Secretário de Estado de Defesa Social, Secretário de

Estado de Trabalho e Emprego e Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales

do Jequitinhonha e Mucuri e do Norte de Minas. 

- A ata dessa solenidade será publicada na edição do dia 5/2/2011.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos ordinários.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelos  Deputados  Tenente  Lúcio  -  indicando  o  Deputado  Gustavo

Perrella  para  Vice-Líder  da  Bancada  do  PDT;  Wander  Borges  -  informando  seu

afastamento do exercício do mandato a partir de 3/2/2011, para assumir o cargo de

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; e Rogério Correia (2) - indicando os
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Deputados Gilberto Abramo e Paulo Lamac para Vice-Líderes do Bloco PT-PMDB-

PRB-PcdoB (Ciente. Publique-se.). 

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 4, às 11 horas, nos termos do edital de

convocação. Levanta-se a reunião.

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

LEGISLATURA, EM 2/2/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Posse  dos  Deputados  -  Apresentação

musical - Encerramento.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e a Deputada:

Dinis  Pinheiro  -  José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Dilzon  Melo  -  Anselmo  José

Domingos  -  Antônio  Carlos  Arantes -  Antonio  Lerin  -  Bonifácio  Mourão -  Bosco -

Carlos Pimenta - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Delvito Alves - Doutor Wilson

Batista  -  Duarte  Bechir  -  Duílio  de  Castro  -  Elismar  Prado  -  Fabiano Tolentino  -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - Liza Prado - Luiz

Henrique  -  Neider  Moreira  -  Pompílio  Canavez  -  Rômulo  Veneroso  -  Sargento

Rodrigues - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 11h6min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado Dalmo Ribeiro Silva, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata

da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião
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O locutor - Destina-se esta reunião à solenidade de posse dos Srs. Delvito Alves da

Silva Filho e Rômulo Victor Pinheiro Veneroso nas vagas decorrentes do afastamento

dos  Deputados  Braulio  Braz  e  Agostinho  Patrus  Filho  para  investidura,

respectivamente, nos cargos de Secretário de Estado de Esportes e da Juventude e

Secretário de Estado de Turismo.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos a tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Delvito Alves da

Silva Filho e Rômulo Victor Pinheiro Veneroso.

Execução do Hino Nacional

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

pela Banda de Música da Academia de Bombeiros de Minas Gerais, sob a regência

do maestro Subtenente Marcos Soel Paulino.

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Posse dos Deputados 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à leitura do termo

de posse.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê:) “Termo de Posse dos Srs. Delvito

Alves da Silva Filho e Rômulo Victor Pinheiro Veneroso, suplentes de Deputado à

Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  eleitos  e  diplomados  para  a

décima sétima Legislatura. Em dois de fevereiro de dois mil e onze, no Palácio da

Inconfidência,  compareceram,  perante  o  Presidente  da  Assembleia  Legislativa  do

Estado de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, de acordo com o disposto no inciso

IV do art. 6º do Regimento Interno, os Senhores Delvito Alves da Silva Filho, primeiro

suplente  pela  Coligação  Justiça  Social  e  Trabalho,  e  Rômulo  Victor  Pinheiro

Veneroso, primeiro suplente pelo Partido Verde - PV -, eleitos e diplomados na forma

da lei, os quais, após prestarem o compromisso regimental, foram empossados como

suplentes nas vagas decorrentes do afastamento, respectivamente, dos Deputados

Braulio Braz para investidura no cargo de Secretário  de Estado de Esportes e da

Juventude  e  Agostinho  Patrus  Filho  para  investidura  no  cargo  de  Secretário  de

Estado de Turismo. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário da

Assembleia Legislativa, o presente termo, que vai assinado pelos empossados, pelo
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Presidente da Assembleia e por mim. Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, dois

de fevereiro de dois mil e onze”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de

posse que será  prestado pelo  Sr.  Delvito  Alves da  Silva Filho.  Com a palavra,  o

Deputado Delvito Alves da Silva Filho, para prestar o compromisso regimental.

O Sr. Delvito Alves da Silva Filho - “Prometo defender e cumprir as Constituições e

as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o

mandato que me foi confiado pelo povo mineiro”. 

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Delvito Alves da Silva Filho a assinar

o termo de posse.

- O empossando assina o termo de posse.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de

posse que será prestado pelo Sr. Rômulo Victor Pinheiro Veneroso. Com a palavra, o

Sr. Rômulo Victor Pinheiro Veneroso, para prestar o compromisso regimental.

O Sr. Rômulo Victor Pinheiro Veneroso - Assim o prometo.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Rômulo Victor Pinheiro Veneroso a

assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por este Presidente e pelo

1º-Secretário. 

- O empossando, o Sr. Presidente e o 1º-Secretário assinam o termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossados o Deputado Delvito Alves e o Deputado

Rômulo Veneroso. 

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes a ouvir a Banda de Música da Academia de

Bombeiro  Militar  de  Minas  Gerais,  que,  sob a  regência  do  maestro  Marcos  Soel

Paulino, apresentará as músicas “Trenzinho Caipira” e “Oh! Minas Gerais”.

- Procede-se à execução musical.

O Sr. Presidente - Belo espetáculo, parabéns!

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de logo mais, às 14 horas, com a ordem
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do dia regimental. Levanta-se a reunião.

ATA DA 3ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR

DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO

SÃO FRANCISCO - DA CIPE SÃO FRANCISCO -, EM 25/3/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões os Deputados Paulo Guedes,

Délio Malheiros (substituindo o Deputado Fábio Avelar, por indicação da Liderança do

BPS) e Luiz Humberto Carneiro (substituindo a Deputada Ana Maria Resende, por

indicação da Liderança do BSD), membros da supracitada Comissão. Está presente

também  o  Deputado  Padre  João.  Havendo  número  regimental,  o  Presidente,

Deputado Paulo Guedes declara aberta a reunião e,  em virtude da aprovação de

requerimento do Deputado Délio Malheiros, dispensa a leitura das atas das reuniões

anteriores,  as  quais  são  dadas  por  aprovadas  e  subscritas  pelos  membros  da

Comissão  presentes.  Passa-se  à  3ª  Fase  da  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia),

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

votação,  cada um por  sua vez,  são aprovados requerimentos do Deputado Paulo

Guedes, em que pleteia seja solicitado à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e

Desenvolvimento Sustentável o aumento dos recursos, dos atuais R$780.000,00 para

R$1.560.000,00  destinados  à  ação  "Apoio  à  operacionalização  das  entidades

colegiadas da Agenda Azul" do PPAG, que tem por finalidade propiciar infraestrutura

mínima e fortalecer os comitês de bacia, até que a implementação da cobrança pelo

uso dos recursos hídricos gere fundos para sua autossustentação; e seja realizada,

no período de 10 a 15/5/2010, sessão de trabalhos desta Comissão, na forma da

Caravana do Rio São Francisco, conforme programação. Cumprida a finalidade da

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

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

os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

Paulo Guedes, Presidente.
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COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 3/2/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Maria José de Souza

Oliveira, ocorrido em 2/2/2011, em Ponte Nova. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 5 DE FEVEREIRO DE 2011

ATAS

ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 3/2/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Registro de presença -  Execução do  Hino Nacional -  Posse da Deputada e

dos Deputados - Apresentação musical.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse da Sra. Ana

Maria de Resende Vieira e dos Srs. Luiz Carlos de Miranda Faria e Romel Anízio

Jorge, nas vagas decorrentes do afastamento dos Deputados Lafayette de Andrada,

Carlos  Pimenta  e  Gil  Pereira,  para  investidura,  respectivamente,  nos  cargos  de

Secretário de Estado de Defesa Social, Secretário de Estado de Trabalho e Emprego

e Secretário de Estado para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

e do Norte de Minas.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa os Exmos. Srs. Manoel Costa,

Secretário  de  Estado  Extraordinário  de  Regularização  Fundiária,  e  Alexandre  da

Silveira,  Secretário  de  Estado Extraordinário  de  Gestão Metropolitana;  as  Exmas.

Sras. Deputada Rosângela Reis e Ana Maria de Resende Vieira, e os Exmos. Srs.

Luiz Carlos de Miranda Faria e Romel Anízio Jorge.

Registro de Presença

O locutor - Registramos a presença dos Exmos. Srs. Hélio Augusto Martins Rabelo,

Secretário  Adjunto  do  Trabalho;  Felipe  Willer  de  Araújo,  Presidente  do  Conselho

Estadual do Idoso; e Clementino Thomaz, Presidente da Confederação Nacional dos

Trabalhadores Metalúrgicos e demais federações do Brasil.

Execução do Hino Nacional

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

executado pela cantora “mezzosoprano” Ana De Paula, acompanhada pelo violonista
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Geovani Paiva.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Posse da Deputada e dos Deputados

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, o 1º-Secretário, para

proceder à leitura do termo de posse.

O Sr. Secretário (Deputado Dilzon Melo) - (- Lê:) “Termo de posse da Senhora Ana

Maria de Resende Vieira e dos Senhores Luiz Carlos de Miranda Faria, Romel Anízio

Jorge, suplentes de Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

eleitos e diplomados para a décima-sétima Legislatura. Em três de fevereiro de dois

mil  e  onze,  no  Palácio  da  Inconfidência,  compareceram, perante  o Presidente da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  o Deputado Dinis Pinheiro, de

acordo com o disposto no inciso IV do art. 6º do Regimento Interno, o Sr.  Romel

Anízio Jorge, primeiro suplente pela coligação PSDB-DEM-PP, a Senhora Ana Maria

de Resende Vieira, segunda suplente pela coligação PSDB-DEM-PP, e o Senhor Luiz

Carlos  de Miranda Faria,  primeiro suplente pelo Partido Democrático Trabalhista -

PDT -, eleitos e diplomados na forma da lei, os quais, após prestarem o compromisso

regimental,  foram  empossados  como  suplentes  nas  vagas  decorrentes  do

afastamento, respectivamente, dos Deputados Gil Pereira, para investidura no cargo

de Secretário de Estado de Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri e

do Norte de Minas; Lafayette de Andrada, para investidura no cargo de Secretário de

Estado de Defesa Social; e Carlos Pimenta, para investidura no cargo de Secretário

de Estado de Trabalho e Emprego. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dilzon Melo,

1º-Secretário da Assembleia Legislativa, o presente termo, que vai assinado pelos

empossados, pelo Presidente desta Casa Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, e por

mim. Plenário Juscelino Kubitschek, três de fevereiro de dois mil e onze.”

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para ouvir o compromisso de

posse que será prestado pelo Sr. Romel Anízio Jorge. Com a palavra, o Sr. Romel

Anízio Jorge, para prestar o compromisso regimental.

O Sr. Romel Anízio Jorge - (- Lê:) “Prometo defender e cumprir as Constituições e

as leis da República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o

mandato que me foi confiado pelo povo mineiro.”
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O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Romel Anízio Jorge para assinar o

termo de posse.

- O empossando assina o termo de posse.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para ouvir o compromisso de

posse que será prestado pela Sra. Ana Maria de Resende Vieira. Com a palavra, a

Sra. Ana Maria de Resende Vieira, para prestar o compromisso regimental.

A Sra. Ana Maria de Resende Vieira - (- Lê o compromisso regimental.).

O Sr. Presidente - A Presidência convida a Sra. Ana Maria de Resende Vieira para

assinar o termo de posse.

- A empossanda assina o termo de posse.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes para ouvir o compromisso de

posse que será prestado pelo Sr. Luiz Carlos de Miranda Faria. Com a palavra, o Sr.

Luiz Carlos de Miranda Faria, para prestar o compromisso regimental.

O Deputado Luiz Carlos de Miranda Faria - (- Lê o compromisso regimental.).

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Luiz Carlos de Miranda Faria para

assinar o termo de posse, que, em seguida, será assinado por este Presidente e pelo

1º-Secretário.

- O empossando, o Sr. Presidente e o 1º-Secretário assinam o termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossados o Deputado Romel Anízio, a Deputada Ana

Maria Resende e o Deputado Luiz Carlos Miranda.

Apresentação Musical

O locutor - Convidamos os presentes para ouvir a cantora “mezzosoprano” Ana De

Paula, acompanhada pelo violonista Geovani Paiva, que apresentarão a música “Du

bist wie eine blume”, do compositor Robert Schumann.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Presidente - A Presidência agradece a presença simpática e encantadora dos

ilustres  visitantes,  deseja  um  mandato  profícuo  aos  Srs.  Deputados  e  à  Sra.

Deputada, certamente recheado de vitória, conquistas e realizações.
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ATA DA 2ª REUNIÃO ESPECIAL DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 4/2/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

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

da  Mesa  -  Execução  do  Hino  Nacional  -  Posse  do  Deputado  Juninho  Araújo  -

Apresentação musical - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados:

Dinis Pinheiro - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr. - Delvito Alves - Duarte Bechir -

Gustavo Corrêa - Gustavo Valadares - João Leite - Juninho Araújo - Luiz Henrique -

Rômulo Viegas.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Às 11h9min, declaro aberta a reunião.

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

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

Ata

- O Deputado João Leite, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior, que é aprovada sem restrições.

Destinação da Reunião

O locutor - Destina-se esta reunião à solenidade de posse do Exmo. Sr. Edy Araújo

Júnior  na  vaga  decorrente  do  afastamento  do  Deputado  Wander  Borges  para

investidura no cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social.

Composição da Mesa

O locutor - Convidamos para tomar assento à Mesa o Exmo. Sr. Edy Araújo Júnior.

Execução do Hino Nacional

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

pela soprano Marta Nichthauser, acompanhada pela pianista Renata Ciccarini.

- Procede-se à execução do Hino Nacional.

Posse do Deputado Juninho Araújo

O Sr. Presidente - Com a palavra, o 1º-Secretário, para proceder à leitura do termo

de posse.
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O Sr.  Secretário  (Deputado Dilzon Melo)  -  “Termo  de  posse do  Sr.  Edy Araújo

Júnior, suplente de Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,

eleito e diplomado para a 17ª Legislatura. Em 4/2/2011, no Palácio da Inconfidência,

compareceu perante  o  Presidente da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas

Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, de acordo com o disposto no inciso IV do art. 6º do

Regimento Interno, o Sr. Edy Araújo Júnior, segundo suplente pela coligação Justiça

Social  e  Trabalho,  eleito  e  diplomado  na  forma  da  lei,  o  qual,  após  prestar  o

compromisso  regimental,  foi  empossado  como  suplente  na  vaga  decorrente  do

afastamento do Deputado Wander Borges, para investidura no cargo de Secretário de

Estado de Desenvolvimento Social. E, para constar, lavrei eu, Deputado Dilzon Melo,

1º-Secretário  da  Assembleia Legislativa,  o presente  termo,  que vai  assinado pelo

empossado, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Dinis Pinheiro, e

por mim. Plenário Presidente Juscelino Kubitschek, dois de fevereiro de dois mil e

onze”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de

posse que será prestado pelo Sr. Edy Araújo Júnior. Com a palavra, o Sr. Edy Araújo

Júnior, para prestar o compromisso regimental.

O Sr. Edy Araújo Júnior - “Prometo defender e cumprir as Constituições e as leis da

República e do Estado, bem como desempenhar leal e honradamente o mandato que

me foi confiado pelo povo mineiro”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Edy Araújo Júnior a assinar o termo

de posse, que, em seguida, será assinado por este Presidente e pelo 1º-Secretário.

- O empossando, o Sr. Presidente e o 1º-Secretário assinam o termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Juninho Araújo.

Apresentação Musical

O locutor -  Convidamos os presentes a ouvir  a soprano Marta Nichthauser,  que

apresentará a música “Canção para seus olhos”, de Babi de Oliveira, acompanhada

pela pianista Renata Ciccarini.

- Procede-se à apresentação musical.

O Sr. Presidente - Agradeço a presença dos senhores e das senhoras. Desejo ao

Deputado Juninho Araújo muito sucesso, muito êxito. Abraço, com muito carinho, o
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Deputado Luiz Henrique. Aproveito a oportunidade, para abraçar, de forma afetuosa,

o Deputado Delvito Alves. Quero partilhar deste momento tão bonito do Deputado

Delvito Alves, que hoje faz aniversário, comemora mais um ano de vida. Desejo-lhe

muita paz, muita alegria e que o senhor continue a fazer esse trabalho tão admirável

a favor do Estado de Minas Gerais. 

Encerramento

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

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

Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 8, às 14 horas, com a

seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será publicada na edição do dia

8/2/2011.). Levanta-se a reunião.

ATA DA 1ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR

DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO

DOCE - CIPE RIO DOCE -, EM 18/8/2009

Às  14h45min,  comparecem  na  Sala  das  Comissões  as  Deputadas  Cecília

Ferramenta  e  Rosângela  Reis  e  os  Deputados  José  Henrique  e  Padre  João,

membros da supracitada Comissão. Havendo número regimental, a Coordenadora,

Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e informa que esta se destina

a discutir assuntos referentes à plenária da Cipe Rio Doce, que ocorrerá em Vitória,

no Espirito Santo, em 20/8/2009, e ao seminário “Mudanças climáticas”, a se realizar

em Ipatinga,  nos dias 11 e 12/9/2009. Após discussão da pauta,  a Coordenadora

apresenta a programação dos trabalhos regionais desta Comissão para o 2º semestre

de 2009, a qual, submetida a discussão e votação, é aprovada. Cumprida a finalidade

da reunião, a Coordenadora agradece a presença dos parlamentares,  convoca os

membros da Comissão para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata

e encerra os trabalhos.

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

José Henrique
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ATA DA 2ª REUNIÃO REGIONAL DA COMISSÃO INTERESTADUAL PARLAMENTAR

DE ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA BACIA DO RIO

DOCE - CIPE RIO DOCE -, EM 29/6/2010

Às 14h40min, comparecem na Sala das Comissões a Deputada Cecília Ferramenta

e o Deputado José Henrique, membros da supracitada Comissão. A Coordenadora,

Deputada Cecília Ferramenta, declara aberta a reunião e informa que ela se destina a

debater o Plano de Recursos Hídricos da Bacia Hidrográfica do Rio Doce e a dotação

de recursos orçamentários para a sua execução em 2011. A Coordenadora convida

para  tomar  assento  à  mesa  as  Sras.  Aline  Martins  Tavares,  Diretora  da

Superintendência  Central  de  Planejamento  e  Programação  Orçamentária  da

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, representando a Sra. Renata Maria

Paes Vilhena, titular dessa Pasta; Cleide Isabel Pedrosa de Melo, Diretora-Geral do

Igam,  representando  o  Sr.  José  Carlos  Carvalho,  Secretário  de  Estado  de  Meio

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;  as Sras. Célia Maria Froes, Gerente de

Planejamento de Recursos Hídricos do Igam; Joema Gonçalves de Alvarenga, 1ª-

Vice-Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce - CBH-Doce -; Elisa

Maria Costa, Prefeita Municipal de Governador Valadares e Secretária Executiva do

CBH-Doce;  os  Srs.  Ney  Albert  Murtha,  Coordenador  da  Unidade  Administrativa

Regional da Agência Nacional de Águas - UAR-ANA - CBH-Doce -; Gilson de Souza,

ex-Superintendente  Regional  do  Incra,  e  Fábio  Brasileiro,  Chefe  de  Gabinete  da

Prefeita Municipal de Governador Valadares. Na qualidade de autora do requerimento

que deu origem ao debate, a Coordenadora faz suas considerações iniciais.  Logo

após, passa a palavra ao Deputado José Henrique e posteriormente aos convidados,

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

conforme consta  das  notas  taquigráficas.  Em seguida,  a Coordenadora  apresenta

requerimento de sua autoria em que solicita a realização de reunião de audiência

pública para debater o Programa de Saneamento da Bacia do Rio Doce. Cumprida a

finalidade da reunião, a Coordenadora agradece a presença dos parlamentares e dos

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

Sala das Comissões, 20 de dezembro de 2010.

José Henrique
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 10 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 8/2/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e José Henrique

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

Questão de ordem; homenagem póstuma - Correspondência: Mensagem nº 10/2011

(encaminhando o Projeto de Lei nº  4/2011),  do Governador do Estado -  Ofício nº

1/2011,  do  Vice-Governador  do  Estado  -  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 1 a 7/2011 -

Projeto de Lei nº 5/2011 (ex-Projeto de Lei nº 1.369/2007) - Requerimento nº 1/2011 -

Requerimentos dos Deputados André Quintão, Dalmo Ribeiro Silva, Antônio Carlos

Arantes  (2),  Elismar  Prado  (205)  e  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca  (18)  -

Comunicações:  Comunicações  das  Bancadas  do  PT  e  do  PMDB  e  das

representações partidárias do PRB e do PCdoB e dos Deputados Arlen Santiago e

Tiago Ulisses (2)  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos Deputados Bosco,  Pompílio

Canavez,  Ulysses  Gomes  e  Carlin  Moura  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:

Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da  Presidência  -  Leitura  de  Comunicações  -

Despacho de Requerimentos: Requerimentos dos Deputados Elismar Prado (205) e

Elismar Prado e Almir Paraca (18); deferimento - Questão de ordem - Requerimento

do Deputado Rogério Correia; deferimento; discurso do Deputado Elismar Prado -

Requerimento  do Deputado Bonifácio Mourão;  deferimento;  discurso  do  Deputado

Rômulo Viegas - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

Resende - André Quintão - Anselmo José Domingos - Antônio Genaro - Antônio Júlio -

Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos

Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira -
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Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Délio Malheiros - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Hely Tarqüínio - Ivair Nogueira - João

Leite - João Vítor Xavier - Juninho Araújo - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac - Pompílio

Canavez -  Rogério Correia -  Romel Anízio -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -

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

Tadeuzinho  Leite  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h15min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Questão de Ordem

O  Deputado  Doutor  Viana  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

imprensa, funcionários da Casa, telespectadores da TV Assembleia, não é fácil iniciar

esta questão de ordem para falar de uma pessoa tão querida e que não está mais em

nosso meio porque assim Deus quis. Temos de nos resignar com o destino e não

deixar esmaecer a intensidade da lembrança dessa pessoa que foi tão especial em

Curvelo  e  outras  cidades,  em  Minas  e  no  Brasil:  Dr.  Eliseu  Resende.  Se  vivo

estivesse, o saudoso Senador Eliseu Resende completaria ontem, 7/2/2011, 82 anos

de  idade.  Nascido  em  Oliveira,  foi  um  político  brasileiro,  um  benfeitor  mineiro,
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graduado  em  Engenharia  Civil  pela  UFMG,  da  qual  se  tornou  professor,  com

mestrado e doutorado pela Universidade de Nova Iorque, onde recebeu o prêmio de

melhor aluno; trabalhou em pesquisas para a Marinha dos Estados Unidos, fundou o

Centro de Engenharia Nuclear e o Instituto de Pesquisas Radioativas da Universidade

Católica de  Minas Gerais  e o Centro Tecnológico da  Universidade Newton Paiva.

Dirigiu  o  DER-MG e o  DNER em seguida,  para  então  ser  escolhido  Ministro  dos

Transportes no governo João Figueiredo, de 15/3/79 a 11/5/82. Voltou a ser Ministro,

dessa  vez  da  Fazenda,  na  época  em  que  o  nosso  Senador  Itamar  Franco  era

Presidente da República.  Em 1994 elegeu-se Deputado Federal por Minas Gerais

pela primeira vez, reelegendo-se por mais duas vezes seguidas, tendo sido escolhido,

nos três mandatos, como um dos Deputados mais influentes da Câmara Federal. Em

2006 foi eleito Senador por Minas Gerais com 60% dos votos válidos. Faleceu no dia

2/1/2011,  deixando  um  grande  vazio  no  cenário  político  mineiro  e  nacional.  Fui

premiado com a convivência amiga, com um relacionamento fraterno, já que ele era

meu conselheiro e parceiro, e assim o foi durante todos os meus mandatos como

Deputado Estadual. Agradeço-lhe, nobre Senador, a atenção, o apoio constante e a

palavra  amiga  que  sempre  iluminou  o  caminho  político,  conduzido  por  sua

experiência exemplar. Sempre acolheu os meus questionamentos e as questões de

milhões de mineiros ansiosos por melhores estradas, pelo desenvolvimento do nosso

Estado,  pelo progresso e por  um meio  de  vida  mais  digno e humano.  Dr.  Eliseu

Resende,  nós,  seus  amigos e  seguidores,  sabemos,  como Guimarães Rosa,  que

pessoas como o senhor não morrem, porque são iluminadas e, por isso, encantadas.

Saudades!  Sr.  Presidente,  gostaria  de  pedir,  em  homenagem  ao  ilustre  Senador

Eliseu Resende, 1 minuto de silêncio dos parlamentares e servidores desta Casa. 

Homenagem Póstuma

O Sr. Presidente - Atendendo ao pedido do Deputado Doutor Viana, a Presidência

solicita a todos que, de pé, permaneçam em silêncio por 1 minuto em homenagem ao

Senador Eliseu Resende.

- Procede-se a homenagem póstuma. 

O Deputado Doutor Viana - Obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  A Presidência  parabeniza  o  Deputado  Doutor  Viana  pelas
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palavras  proferidas.  Realmente  o  Senador  Eliseu  Resende  deixou  um  legado

extraordinário  para todos os mineiros  e  brasileiros.  Ele é um exemplo de homem

público a ser seguido por todos.

Correspondência

- O Deputado Ivair Nogueira, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 10/2011*

Belo Horizonte, 7 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho à apreciação dessa Egrégia Casa Legislativa Projeto de lei que extingue

o direito à pensão vitalícia concedida aos ex-Governadores do Estado e, na ausência

desses, às viúvas, filhas ou filhos desvalidos.

Motivos de supino interesse levam-me a propor o presente Projeto de lei, que se

amolda à percepção contemporânea de equidade social.

O amadurecimento democrático conduz a que seja revista a disciplina legal dos

estipêndios  vinculados  ao  cargo  de  Governador  do  Estado,  para  ajustá-los  à

realidade  social  e  às  exigências  do  Direito,  notadamente  aos  princípios

constitucionais. O tratamento do instituto de pensão vitalícia, tal como estabelecido no

marco legal mineiro, encontra-se em dissonância com a atual concepção do mandato

político.

A extinção  do  direito  à  pensão  vitalícia  para  ex-Governador  do  Estado  e  seus

dependentes  vem,  pois,  ao  encontro  da  evolução  da  democracia  e  de  sua

principiologia, em especial naquilo que tange à relação do mandatário político eleito

com os seus constituintes.

Por fim, tendo em vista a dimensão do interesse público em torno da aplicação do

benefício em situações já consolidadas, impõe-se admitir a publicidade quanto aos

nomes dos beneficiários da pensão, bem assim do valor dos estipêndios recebidos,

desde que haja pedido devidamente motivado.

São essas as razões do mais alto escol e inestimável interesse público, Senhor

Presidente,  que me levam a remeter  este Projeto de lei  à apreciação da Egrégia

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.
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PROJETO DE LEI Nº 4/2011

Extingue a pensão vitalícia instituída pela Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957.

Art. 1º - Fica extinta, a partir da entrada em vigor desta lei, a pensão vitalícia de que

trata a Lei nº 1.654, de 26 de setembro de 1957, modificada pelas Leis nº 3.179, de

31 de agosto de 1964, nº 6.806, de 5 de julho de 1976, e nº 12.053, de 5 de janeiro

de 1996.

Art.  2º  -  Os  nomes  dos  beneficiários  da  pensão  vitalícia  atribuída  a  ex-

Governadores do Estado, suas viúvas, ou filhos, e os valores a eles atribuídos a esse

título,  poderão  ser  divulgados  mediante  requerimento  fundamentado,  com

identificação do requerente.

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

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

“OFÍCIO Nº 1/2011*

Belo Horizonte, 4 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Comunico a essa egrégia Assembleia Legislativa que estarei ausente do País, no

período de 5/2/2011 a 13/2/2011, em viagem de caráter particular.

Cordialmente,

Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado.”

- Ciente. Publique-se.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  5.037/2010,  em  atenção  a

pedido da Comissão de Fiscalização Financeira.  (-  Anexe-se ao Projeto de Lei nº

5.037/2010.) 

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  Tribunal  de  Justiça,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  5.242/2009,  da Comissão de
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Direitos Humanos.

Do  Sr.  Elmiro  Alves  do  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura  (3),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  nºs  6.878/2010,  da  Comissão  de

Participação Popular, e 7.069 e 7.070/2010, da Comissão de Política Agropecuária.

Do  Sr.  Nárcio  Rodrigues,  Secretário  de  Ciência  e  Tecnologia  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.744/2 010, do Deputado Almir Paraca,

e 6.868/2010, da Comissão de Participação Popular.

Do Sr. William Lúcio Goddard Borges, Prefeito de Sabará, prestando informações

relativas  ao Projeto de  Lei  nº  4.842/2010,  em atenção a  pedido da Comissão de

Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.842/2010.)

Do  Sr.  Mário  Hossokawa,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Maringá  (PR),

encaminhando manifestação de repúdio dessa Casa a ações que violem a liberdade

de expressão, inclusive nos meios de comunicação social. (- À Comissão de Direitos

Humanos.)

Do  Sr.  Antônio  Lima  Bandeira,  Presidente  da  Emater-MG  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.895 e  6.914/2010, da Comissão de

Participação Popular.

Do  Sr.  José  Elcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (2),  prestando

informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.637/2 010,  do  Deputado  Wander

Borges, e 6.696/2010, do Deputado Délio Malheiros.

Do Sr. Márcio Luiz Murta Kangussu, Presidente da Copanor, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.906/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Rogério Veiga Aranha, Superintendente em Minas Gerais da Secretaria do

Patrimônio da União do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Participação  Popular

encaminhado por meio do Ofício nº 2.582/2010/SGM.

Do Sr. Rômulo Martins de Freitas, Superintendente Regional da CEF, informando a

liberação de recursos financeiros do FGTS referentes às parcelas dos contratos que

menciona.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Fabrício  Torres  Sampaio,  Subsecretário  de  Transportes,  prestando
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informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.623/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Ronaldo  Araújo  Pedron,  Subsecretário  de  Atendimento  às  Medidas

Socioeducativas da Secretaria de Defesa Social, prestando informações relativas ao

Requerimento n° 6.947/2010, da Comissão de Particip ação Popular.

Da Sra. Ana Maria Villa Real Ferreira Ramos, Procuradora do Trabalho, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.732/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Lucas  Rolla,  Promotor  de  Justiça,  prestando  informações  relativas  ao

Requerimento n° 6.600/2010, da Comissão de Direitos  Humanos.

Da Sra. Marivânia Palmeira de Oliveira Feres, Promotora de Justiça de Valparaíso

de Goiás (GO), prestando informações relativas ao Requerimento nº 6.679/2010 e ao

requerimento  encaminhado  por  meio  do  Ofício  nº  2.213/2010/SGM,  ambos  da

Comissão de Segurança Pública.

Do Sr. Paulo de Tarso Morais Filho, Promotor de Justiça, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.814/2010, da Comissã o de Educação.

Da  Sra.  Raquel  Fernanda  Caetano  Corrêa,  Promotora  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.707/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Juliano Roso, Vice-Presidente em exercício da Câmara Municipal de Passo

Fundo (RS), encaminhando moção de repúdio dessa Câmara à tentativa de recriação

da CPMF. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Do  Sr.  Ramon  Victor  Cesar,  Presidente  da  BHTRANS,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.898/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Tércio Leite Drummond, Chefe de Gabinete da Secretaria de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  6.704/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do  Sr.  André  Lorenzon  de  Oliveira,  Conselheiro  do  CRM-MG,  prestando

informações  relativas  ao  requerimento  da  Comissão  de  Direitos  Humanos

encaminhado por meio do Ofício nº 1.004/2008/SGM.

Do Sr. Antonio José Gonçalves Henriques, Diretor Executivo do Fundo Nacional de
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Assistência  Social,  informando  a  liberação  de  recursos  financeiros  destinados  à

manutenção  dos  Serviços  de  Ação  Continuada.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Da Sra. Caetana Juracy Rezende Silva, Diretora de Formulação de Políticas de

Educação Profissional e Tecnológica (substituta), prestando informações relativas ao

Requerimento n° 7.083/2010, da Comissão de Política  Agropecuária.

Do Sr.  Carlos  Márcio  Ortiz  Pereira,  Delegado da Receita  Federal  em Varginha,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.072/2010,  da Comissão de

Política Agropecuária.

Da Sra. Cristina Maria de Morais Aragão, Coordenadora de Logística e Execução

do Ministério da Ciência e Tecnologia (substituta), encaminhando cópia do primeiro

termo aditivo ao convênio que menciona, celebrado entre esse Ministério e o Estado,

por intermédio da Secretaria de Ciência e Tecnologia. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Euvaldo  M.  Bittencourt  Junior,  Coordenador-Geral  de  Convênios  da

Secretaria  de  Direitos  Humanos  da  Presidência  da  República,  informando  a

celebração de convênio entre a União, por intermédio dessa Secretaria, e o Estado,

por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Social, com vistas à execução do

programa que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Humberto Adami Santos Júnior, Ouvidor da Secretaria de Políticas Públicas

de Promoção da Igualdade Racial, prestando informações relativas ao Requerimento

n° 6.294/2010, da Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Carlo  Roberto  Simi,  Secretário  de  Políticas  Públicas  de  Emprego  do

Ministério do Trabalho e Emprego, encaminhando cópia do Décimo Termo Aditivo ao

Convênio MTE/SPPE/CODEFAT 0007/2006 - Sedese - MG -, celebrado entre esse

Ministério e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra.  Luciana Nobre de Moura,  Corregedora da Secretaria  de Defesa Social,



122
____________________________________________________________________________

prestando informações relativas ao Requerimento nº  6.699/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Do Sr. Márcio Leão Coelho, Coordenador-Geral de Gestão de Riscos Operacionais

da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, prestando informações

relativas  a  requerimento  da  Comissão de  Participação Popular  encaminhado pelo

Ofício nº 2.549/2010/SGM.

Do Sr. Marcus Bicalho, Chefe de Gabinete da Secretaria de Transportes, prestando

informações relativas ao Requerimento nº 6.977/2010, da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  Renato  Thomaz  de  Aquino,  Gerente  Regional  da  CEF  (4),  prestando

informações  relativas  a  contratos  de  repasse  firmados  com  o  Estado  através  da

Sedru,  no âmbito do Programa HAB INT SOCIAL;  (-  À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução da Subsecretaria

de Planejamento, Orçamento e Administração do Ministério da Ciência e Tecnologia,

comunicando  liberação  de  recursos  referentes  a  convênio  firmado  entre  esse

Ministério e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art.

74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Sidnei Borges Fidalgo, Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do

PNSP  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  do  Ministério  da  Justiça,

encaminhando  relação  de  convênios  celebrados,  em  2010,  entre  o  Ministério  da

Justiça e o Estado (3), o Corpo de Bombeiros Militar do Estado (3), e a Polícia Civil do

Estado  (1),  por  intermédio  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública.  (-  À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Deílson  Cunha  Matoso,  Superintendente  da  Total  Linhas  Aéreas  S.A.,

prestando  informações  relativas  a  requerimento  da  Comissão  de  Defesa  do

Consumidor encaminhado pelo Ofício nº 2.539/2010/SGM.

Do Sr. Denilson Dorneles, Coordenador Político do Sindicato dos Trabalhadores nas

Empresas  de  Transporte  de  Passageiro  Urbano,  Semiurbano,  Metropolitano,
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Rodoviário,  Intermunicipal,  Interestadual,  Internacional,  Fretamento,  Turismo  e

Escolar de Belo Horizonte e Região Metropolitana, dando ciência a esta Casa de que

a  negociação  coletiva  relativa  à  data-base  do  transporte  coletivo  urbano  de

passageiro de  Belo Horizonte  e Região  Metropolitana iniciou-se em dezembro de

2010 e se encontra em pleno andamento. (- À Comissão de Transporte.)

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 1/2011

Acrescenta o § 4º ao art. 222 da Constituição do Estado, sobre ações de prevenção

e resistência às drogas e à violência no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova: 

Art. 1º - O art. 222 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do seguinte

§ 4º:

“Art. 222 - (...)

§  4º  –  O  Estado  realizará,  por  meio  da  Polícia  Militar,  ações  educacionais  de

prevenção e resistência às drogas e à violência, voltadas a crianças e adolescentes

nos estabelecimentos de ensino, podendo celebrar convênios com os Municípios.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Agostinho Patrus Filho -

Alencar da Silveira Jr. - Almir Paraca - André Quintão - Anselmo José Domingos -

Antônio Genaro - Antônio Júlio - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bruno Siqueira -

Carlin  Moura  -  Carlos  Mosconi  -  Carlos  Pimenta  -  Cássio  Soares  -  Celinho  do

Sinttrocel - Célio Moreira - Deiró Marra - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Wilson

Batista -  Duarte Bechir  -  Durval  Ângelo -  Fabiano Tolentino -  Fred Costa -  Inácio

Franco -  João Vítor  Xavier  -  José Henrique -  Liza  Prado -  Luiz Henrique -  Luzia

Ferreira  -  Marques  Abreu  -  Neilando  Pimenta  -  Paulo  Guedes  -  Paulo  Lamac  -

Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Sargento  Rodrigues  -  Sebastião  Costa  -
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Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Justificação:  Diante do problema do uso indevido  de drogas e  da  gravidade do

quadro  da  violência  que  atinge a  nossa  sociedade,  o  Estado  vê  suas  estruturas

ameaçadas, afetando não apenas seus valores políticos, como também econômicos,

sociais e culturais.

Pela complexidade do assunto, esse deve receber de todos os governos tratamento

de alta prioridade, com o compartilhamento das responsabilidades com os governos

estaduais e municipais, que têm sido estimulados a empreender as ações antidrogas

em  seus  respectivos  Estados  e  Municípios,  integrando  esforços  e  maximizando

resultados. A política afirma, ainda, que a opção brasileira é pela municipalização das

ações como estratégia adequada para conceber a real mensagem antidrogas, além

de potencializar a participação do setor privado e da sociedade civil  no esforço de

combate às drogas. Em contrapartida do Estado, a Polícia Militar de Minas Gerais

aderiu ao Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, o Proerd,

com base no Projeto Drug Abuse Resistance Education, implantado em Los Angeles,

EUA, em 1983, e atualmente presente em mais de 40 países.

Esse programa tem por objetivo prevenir o uso indevido de drogas e combater a

violência entre os  jovens.  É desenvolvido em parceria com as escolas  das redes

estadual, municipal e particular de ensino, abrangendo crianças do nível pré-escolar

até o colegial, compreendidas na faixa etária de 9 a 12 anos de idade, consistindo na

aplicação de lições,  em encontros  semanais,  ao  longo do semestre  letivo.  Essas

aulas  são  ministradas  por  policiais  militares  voluntários,  selecionados  a  partir  de

critérios rigorosos, como conduta moral, ética e aspectos profissionais, e que passam

por um treinamento no qual aprendem a utilizar as ferramentas didático-pedagógicas

específicas  para  a  aplicação  do  programa,  além  de  contar  com  o  apoio  de

profissionais  ligados à área de prevenção. Ao final  do programa, é realizada uma

solenidade de formatura, com a entrega aos alunos de um certificado de participação,

e esses se comprometem a ficar longe das drogas e da violência. Muitos foram os

Municípios  que  adotaram  o  programa,  como  Uberlândia  e  Matozinhos,  com

resultados que comprovaram a eficácia do Proerd. Foram constatadas reduções na

violência e no uso indevido de drogas. Como o trabalho se realiza em conjunto com a
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família, a escola e a Polícia Militar, os alunos têm mais apoio e melhores condições

de dizerem não às drogas e à violência.

Porém, como não é um programa obrigatório, nem todas as cidades aderiram a ele.

As  escolas  interessadas  é  que  têm  que  procurar  a  unidade  da  Polícia  Militar  e

formalizar a sua participação, por meio da assinatura de um protocolo. O sucesso do

Proerd nos leva ao estabelecimento de novas metas, visando a expansão de suas

ações em todo o Estado e para isso o Município e a Polícia Militar deverão conjugar

esforços,  com vistas  a  desenvolver  um  sistema de  parceria  mais  adequado  para

promover  as  atividades educacionais  relacionadas ao programa. Afinal,  a  inclusão

dessa diretriz, em nível constitucional, se faz mais do que necessária, haja vista que

as ações de prevenção às drogas e à violência devem ser tidas como um dever do

Estado em relação à atenção às crianças e aos adolescentes mineiros.

Por  tudo  isso,  fazemos  apelo  aos  nossos  ilustres  pares  pela  aprovação  desta

proposta de emenda à Constituição,  na tentativa de uma solução que beneficie a

todos.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 2/2011

Acrescenta  artigo  ao  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da

Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Acrescente-se,  onde  convier,  ao  Ato  das  Disposições  Constitucionais

Transitórias da Constituição do Estado o seguinte artigo:

“Art. ... - Lei complementar estabelecerá os requisitos e critérios para a concessão

de  aposentadoria  aos  servidores  das  carreiras  do  Poder  Judiciário  que  exerçam

atividades de risco ou cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que

prejudiquem  a  saúde  ou  a  integridade  física,  nos  termos  do  §  4º  do  art.  40  da

Constituição Federal.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2011.

Sargento  Rodrigues  -  Adalclever  Lopes  -  André  Quintão  -  Antônio  Júlio  -  Arlen
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Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Pimenta

- Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo

Perrella - José Henrique - Liza Prado - Luiz Henrique - Neilando Pimenta - Pastor

Carlos  Henrique  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo

Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio.

Justificação: Com a Emenda Constitucional nº 47/2005 à Constituição da República

de 1988, o tratamento da aposentadoria especial no regime próprio de previdência

social  -  relativo  aos  servidores  ocupantes  de  cargo  efetivo  -  foi  remetido  aos

legisladores de cada ente da Federação, na medida em que restou alterado o art. 40,

§ 4º da Carta Magna.

Até então, o que havia era a previsão de que deveria haver “lei complementar” e, na

interpretação do  Texto  Constitucional,  era  preciso que se  lesse a  remissão a  “lei

complementar”  na Constituição da República, de 1988, como lei complementar da

União. Após a Emenda Constitucional nº 47/2005, a remissão do constituinte é a “leis

complementares”, ou seja, em respeito ao pacto federativo, cada ente (em especial,

os  entes  subnacionais)  poderá  dispor  internamente  sobre  as  hipóteses  e  as

condições de aposentação diferenciada no regime próprio de previdência,  quando

houver “casos de servidores: I - portadores de deficiência; II - que exerçam atividades

de  risco;  [ou]  III  -  cujas  atividades  sejam exercidas  sob condições  especiais  que

prejudiquem a saúde ou a integridade física”.

A presente proposta de emenda à Constituição do Estado visa adaptar as regras

constitucionais à possibilidade de o próprio Estado reconhecer o caráter diferenciado

das funções dos servidores do Poder Judiciário que desempenham funções sujeitas a

risco  de  vida  e  a  condições  que prejudicam  a  saúde.  Trata-se,  pois,  de  criar  as

condições para a aplicação do disposto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, que

trata da aposentadoria especial  de servidores públicos que exercem atividades de

risco e em condições que prejudiquem a saúde. Entre estas atividades, sem sombra

de  dúvida,  enquadram-se  as  exercidas  pelos  servidores  do  Judiciário  mineiro.  A

matéria  tem  sido  amplamente  discutida  em  sede  de  mandado  de  injunção  pela

alegação  de  ausência  de  norma  regulamentadora  do  art.  40,  §  4º.  O  direito  de
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aposentação  é  garantido  a  todos  que  preencham  os  requisitos  de  que  dispõe  a

Constituição  Federal,  necessário  se  faz  a  alteração  ora  proposta  para  garantir  a

viabilidade do direito assegurado constitucionalmente.

- Publicada, vai à proposta a Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno. 

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 3/2011

Altera os arts. 55, 56, 62 e 70 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - Acrescente-se ao art. 55 da Constituição do Estado o seguinte parágrafo

único:

“Art. 55 - (...)

Parágrafo único - Ressalvado o disposto no art. 58, § 2º, e no art. 62, XVI e XVII,

em nenhuma outra hipótese a Assembleia Legislativa deliberará mediante processo

de votação secreta.”.

Art. 2º - O § 3º do art. 56 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 56 - (...)

§ 3º - No caso de flagrante de crime inafiançável, os autos serão remetidos, dentro

de vinte e quatro horas, à Assembleia Legislativa, para que, pelo voto da maioria de

seus membros, resolva sobre a prisão e autorize ou não a formação de culpa.”.

Art. 3º - O inciso XXIII do art. 62 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 62 - (...)

XXIII - aprovar, previamente, após arguição pública, a escolha:”.

Art. 4º - O § 5º do art. 70 passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 70 - (...)

§ 5º - A Assembleia Legislativa, dentro de trinta dias contados do recebimento da

comunicação do veto, sobre ele decidirá,  e sua rejeição só ocorrerá pelo voto da

maioria de seus membros.”.

Art. 5º - Esta emenda à Constituição entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin -  Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi -
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Carlos Pimenta - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró Marra - Dilzon Melo - Fabiano Tolentino -

Gilberto Abramo -  Gustavo Perrella  -  Hely Tarqüínio  -  Ivair  Nogueira -  João Vítor

Xavier - José Henrique - Marques Abreu - Paulo Guedes - Rogério Correia - Rômulo

Viegas - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Wander Borges.

Justificação: Esta proposta de emenda à Constituição tem por escopo fundamental

extinguir o voto secreto no âmbito das atividades do Poder Legislativo como forma de

dar aos atos desta Assembleia maior transparência, moralidade e consonância com

os anseios da sociedade, o que já foi dado como necessário no Estado de São Paulo

e no Município de São Paulo.

A respeito  da proposta que ora apresentamos,  é  necessário enfatizar,  antes  de

tudo, o fato já muito conhecido de todos nós de que o Estado de Minas Gerais se

funda num regime constitucional democrático, o qual,  por seu turno, é claramente

garantido,  entre  outros  princípios  e  dispositivos,  pela  exigência  de  publicidade  e

transparência,  para  que  os  representantes  do  povo  sejam,  de  fato,  responsivos

perante os verdadeiros mandantes do poder no Brasil.

Não é demasiado trazer à tona - sempre que oportuno - o comando insculpido na

Constituição da República de 88, em seu art. 1º, parágrafo único, segundo o qual todo

o poder emana do povo.

Decorre  dessa premissa basilar  de  formação  do  Estado Democrático  de  Direito

brasileiro, a que estamos submetidos, forçosamente, a escolha dos membros desta

Assembleia Legislativa, e essa escolha se dá por meio do sufrágio universal, para

exercer uma parcela do poder - não nos esqueçamos disso - emanado do povo.

Assim é que nós, Deputados desta Casa, estamos Deputados (não o somos) por

meio de mandato público, outorgado pelos cidadãos do Estado de Minas Gerais, para

realizarmos o que os nossos eleitores-mandantes estipularam como seus temas de

maior  interesse,  quando  nos  elegeram,  e  para  seguirmos  ouvindo  o  que  eles

demandarem do poder público estadual durante os próximos quatro anos.

Em síntese, cada Deputado Estadual tem um compromisso com a população do

Estado, pois por ela foi escolhido para representá-la junto ao Poder Legislativo. Por

essa razão é que aos cidadãos, na condição de representados, cabe, como direito e

dever democrático, a fiscalização de todos os atos de seus representantes, a fim de
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tomarem amplo  conhecimento  do  caminhar  legislativo  daquele  que percorre  esse

caminho. Na pura essência do regime constitucional democrático em que vivemos, só

é possível  conceber  mandato se ele estiver continuamente aberto, do primeiro ao

derradeiro ato, limite a limite, oferecendo conhecimento para o julgamento popular.

Portanto,  não  é  possível  negarmos  ou  afastarmos  o  fato  de  que  esta  Casa

Legislativa,  primordialmente,  deve  zelar  pela  transparência  nos  procedimentos

legislativos,  especialmente  aqueles  em  que  se  dá  a  expressão  de  vontade  do

legislador, o voto.

É  essencialmente  através  do  voto  que  o  legislador  exprime  seus  propósitos,

intenções, o norte da atuação do seu mandato.

Por  outro  lado,  devemos  reconhecer,  ainda  residem  em  nossa  legislação

constitucional resquícios do regime ditatorial, qual seja o voto secreto. Fica, então, a

pergunta que não podemos calar: “A quem interessa a manutenção do voto secreto,

senão  àqueles  mandatários  que  não  querem  prestar  contas  dos  seus  atos  aos

mandantes do poder?”.

Ora,  se  sairmos  em  defesa do  voto  secreto,  o  cidadão,  em determinados  atos

legislativos,  continuará  à  mercê  da  ação  dos  seus  legisladores,  sem  que  esses

possam ser avaliados, sem que o povo possa exercer seu poder fiscalizador,  que

reflete diretamente no posicionamento a ser adotado pelos parlamentares.

Numa situação como essa, o próprio mandato público corre o risco de se perverter,

caso o mandatário (em nosso caso, os legisladores) se valha dos instrumentos que

lhe foram disponilizados para cumprir as finalidades que o mandante (o povo mineiro)

estabeleceu  como  prioritárias,  para  executar  tarefas  que  interessam  não  ao

mandante, mas a quaisquer outros e até apenas ao próprio mandatário.

Em  palavras  muito  diretas,  a  detenção  do  mandato  parlamentar  não  pode

compactuar com a ausência de participação popular, notadamente no que mais lhe

cabe, a eterna vigilância da conduta daqueles que fazem parte deste Parlamento.

Exatamente  porque estamos em um período de consolidação democrática  e de

incremento expressivo do interesse, da atenção e até da cobrança da sociedade por

uma administração pública mais aberta, porosa e passível de responsabilização, é

que cabe a nós, membros desta Casa, adotar medidas públicas que contribuam para
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a elevação da credibilidade política dos representantes populares nos parlamentos,

especialmente  medidas  que  nos  aproximem  da  sociedade,  pela  transparência  de

nossas ações e pela publicidade de nossos atos. Por isso é que voltamos a enfatizar

que,  com efeito,  a ausência de publicidade em todas as votações da Assembleia

Legislativa confere àqueles que querem driblar a conferência pública um instrumento

eficaz.

Por  outro lado,  a  introdução do voto  aberto,  para  todos  os  casos,  atenderá  ao

anseio  social  por  ética  e  moralidade,  além  de  trazer  consigo  uma  forte  e  clara

demonstração de absoluta e irrestrita lisura dos membros desta Casa.

Enfim, é preciso deixar firme nossa posição de que não se justifica o voto secreto

em nenhuma Casa Legislativa, uma vez que o povo, de quem todo poder emana, tem

o  direito  de  conhecer  as  manifestações  de  seus  representantes.  Além  disso,  é

fundamental  que  fique  extinta  qualquer  possibilidade  de  fraude  em  processos  de

votação nas Assembleias, como absurdamente se mostrou factível com a ocorrência,

no Senado Federal, da quebra arbitrária do sigilo em uma votação secreta de suma

importância para a Nação, qual seja a cassação de um Senador da República.

Como  não  podemos  ter  a  certeza  de  que  determinado  sistema  possa  ser

absolutamente inviolável, é essencial que sejam vedadas quaisquer possibilidades de

fraude, mormente quando relativo a matérias tão sérias como as submetidas a voto

secreto em nossa Constituição Estadual. A melhor vedação às fraudes seria aquela

que atacasse a  raiz  do  problema e  que,  agora,  trazemos  nesta  proposta,  com a

perspectiva de  que estaremos solucionando duas severas inquietações de toda a

sociedade. São elas a ciência acerca do desempenho de seus representantes e a

garantia do voto parlamentar livre e imune à fraude.

É,  portanto,  em atenção à relevância de tais  demandas,  que apresentamos,  no

âmbito de nosso Estado e de nossa competência, esta proposta como mecanismo

eficaz para atingirmos esses objetivos. Afinal, nada mais legítimo que o povo saber

como votam seus representantes.

Desta  forma,  justificada  a  proposição  pela  vontade  de  nossos  representados  e

ainda, em acordo com a simetria que se espera do atual pacto em que se organiza

nossa sociedade, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta proposta
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de emenda à Constituição do Estado.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 4/2011

Acrescenta parágrafos ao art. 36 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Acrescente-se,  onde  convier,  ao  art.  36  da  Constituição  do Estado os

seguintes parágrafos:

“Art. 36 - (...)

§  ...  -  Considera-se,  nos  termos  desta  Constituição,  como atividade  de  risco  e

sujeita a condições especiais que prejudicam a integridade física o efetivo exercício

de funções de guarda penitenciária.

§  ...  -  O  Agente  de  Segurança  Penitenciário  e  o  Agente  Socioeducativo  serão

aposentados voluntariamente, na forma do art. 40, § 4º, II e III, da Constituição da

República de 1988, independentemente da idade, após trinta anos de contribuição,

desde que conte, pelo menos, vinte anos de efetivo exercício no cargo.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues - Alencar da Silveira Jr. - Anselmo José Domingos - Antônio

Carlos Arantes - Antonio Lerin -  Arlen Santiago - Carlin Moura - Carlos Mosconi -

Carlos Pimenta - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra  -  Délio  Malheiros  -  Dilzon  Melo  -  Dinis  Pinheiro  -  Doutor  Wilson  Batista  -

Elismar  Prado  -  Fabiano  Tolentino  -  Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Perrella  -  Hely

Tarqüínio - Ivair Nogueira - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - José Henrique - Liza

Prado - Luiz Humberto Carneiro - Marques Abreu - Paulo Guedes - Rogério Correia -

Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses -

Wander Borges.

Justificação:  Com  a  Emenda  Constitucional  nº  47,  de  2005,  à  Constituição  da

República de 1988, o tratamento da aposentadoria especial no Regime Próprio de

Previdência Social - relativo aos servidores ocupantes de cargo efetivo - foi remetido

aos legisladores de cada ente da Federação, na medida em que restou alterado o art.
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40,  § 4º,  da Carta Magna.  Até então, existia  a previsão de que deveria haver lei

complementar e, na interpretação do Texto Constitucional, era preciso que se lesse a

remissão  a  “lei  complementar”  na  Constituição  da  República,  de  1988,  como  lei

complementar da União. Após a Emenda Constitucional nº 47, de 2005, a remissão

do constituinte é a “leis complementares”, ou seja, em respeito ao pacto federativo,

cada ente (em especial, os entes subnacionais) poderá dispor internamente sobre as

hipóteses  e  as  condições  de  aposentação  diferenciada  no  regime  próprio  de

previdência, quando houver “casos de servidores: I -  portadores de deficiência; II -

que  exerçam  atividades  de  risco;  [ou]  III  -  cujas  atividades  sejam  exercidas  sob

condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.”

Esta  proposta  de  emenda  à  Constituição  Estadual  visa  adaptar  o  art.  36  à

possibilidade de o próprio Estado reconhecer o caráter diferenciado das funções de

Agente de Segurança Penitenciário e Agente Socioeducativo, o que abre espaco para

a concessão de aposentadoria especial a tal categoria de servidores sujeitos a riscos

à sua integridade física, por desempenharem atividades perigosas.

Trata-se, pois, de criar as condições para a aplicação do disposto no art. 40, § 4º,

da Constituição Federal, que trata da aposentdoria especial de servidores públicos

que exercem atividades de risco.  Entre essas atividades,  sem sombra de dúvida,

enquadram-se as exercidas pelos Agentes de Segurança Penitenciários e Agentes

Socioeducativos.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 5/2011

Acrescenta parágrafo ao art. 38, renumerando-se os demais, e altera a redação do

§ 11 do art. 39 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 38 passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 38 - (...)

§ ... - Aplica-se ao policial civil o disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição

da República.”.

Art. 2º - O § 11 do art. 39 passa a vigorar com a seguinte redação:
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“Art. 39 - (...)

§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 31 e nos §§

4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII, XXIII

e XIX do art. 7º da Constituição da República.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Alencar da Silveira

Jr. - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira

- Dalmo Ribeiro Silva - Dilzon Melo - Dinis Pinheiro - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto

Abramo - Hélio Gomes - Jayro Lessa - João Vítor Xavier - Liza Prado - Luiz Humberto

Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara -  Mauri Torres - Neilando Pimenta -

Paulo Guedes - Rogério Correia - Rosângela Reis - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio

- Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Zé Maia.

Justificação:  A presente proposição tem por  objetivo garantir  aos policiais  e aos

bombeiros militares a gratificação por atividade de risco. O reconhecimento jurídico

do exercício de atividade de risco desses servidores encontra-se na possibilidade de

aposentação  em  condições  especiais.  Trata-se,  pois,  de  criar  condições  para  a

aplicação do disposto no inciso XXIII do art. 7º da Constituição Federal.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 6/2011

Altera o art. 117 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição

do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  O  art.  117  do  Ato  das  Disposições  Constitucionais  Transitórias  da

Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.  117  -  Fica  assegurado  ao  servidor  público  civil  e  ao  militar  o  direito  de

converter em espécie as férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não

gozadas, nos seguintes casos:

I - quando da aposentadoria;
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II  -  para  quitação,  total  ou  parcial,  no  Sistema Financeiro  de  Habitação  ou  em

sistema estadual de financiamento habitacional, do saldo devedor de financiamento

para aquisição de casa própria, devendo o valor ser repassado pelo órgão pagador

diretamente  ao  agente  financeiro,  após  a  comprovação,  pelo  servidor,  de  sua

condição de mutuário.

§  1° -  Ao  detentor,  exclusivamente,  de  cargo  em  com issão  declarado  de  livre

nomeação  e  exoneração  ou  de  função  pública  não  estável  fica  assegurada  a

conversão em espécie das férias-prêmio adquiridas até 29 de fevereiro de 2004 e não

gozadas,  a título de  indenização,  por  motivo de exoneração,  desde que não seja

reconduzido ao serviço público estadual no prazo de noventa dias contados da data

da exoneração.

§ 2° - Para a conversão em espécie de que trata o §  1°, a base de cálculo será a

média ponderada dos vencimentos dos cargos ocupados pelo servidor no período a

que se referir o benefício.

§  3° -  Para  fins  do  disposto  no  §  1°,  só  serão  comp utadas  as  férias-prêmio

decorrentes de serviço público estadual prestado no próprio Poder em que houver

ocorrido a exoneração.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2011.

Sargento  Rodrigues  -  Adalclever  Lopes  -  André  Quintão  -  Antônio  Júlio  -  Arlen

Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Pimenta

- Celinho do Sinttrocel - Célio Moreira - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson

Batista - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo

Perrella  -  José Henrique -  Liza Prado -  Luiz Henrique -  Luzia Ferreira -  Neilando

Pimenta  -  Pastor  Carlos  Henrique  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez  -  Rogério

Correia - Rômulo Viegas - Rosângela Reis - Sávio Souza Cruz - Tadeuzinho Leite -

Tenente Lúcio.

Justificação: A emenda que ora se propõe vem reparar  uma situação em que o

Estado deixou de cumprir o dispositivo legal contido na Lei nº 10.618, de 14/1/92, que

permitia ao servidor público estadual valer-se de suas férias-prêmio, convertidas em

espécie, para quitação de saldo devedor com o Sistema Financeiro de Habitação,
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mediante comprovação da condição de mutuário. A lei, em seu art. 2º, concedia o

prazo de 90 dias para sua regulamentação pelo Poder Executivo, o que não ocorreu.

Em  2000,  a  Emenda  à  Constituição  nº  48  modificou  o  inciso  II  do  art.  31  da

Constituição do Estado,  restringindo a conversão em espécie das férias-prêmio  à

aposentadoria e abrindo espaço para a contagem em dobro das férias não gozadas

para fins de percepção de adicionais por tempo de serviço. Assim, o servidor viu-se

impossibilitado de se valer do direito anteriormente previsto na legislação, por ato de

omissão lesivo a direito, um verdadeiro descumprimento de quem deveria colocar em

prática a lei.

Em  2003,  o  mesmo raciocínio  da  referida  emenda  foi  adotado  pela  Emenda  à

Constituição nº 57, muito embora - do ponto de vista de alterações em relação ao

texto anterior - esta emenda tenha, na prática, retirado da sistemática do art. 31 o

direito  à contagem em dobro das férias-prêmio  e  à sua conversão em espécie  e

tenha-o remetido para o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Com tal medida, os novos servidores e militares deixaram de ter direito à conversão

em  espécie  e  à  contagem em dobro  das férias-prêmio,  enquanto  os  que haviam

ingressado  até  a  sua  publicação  teriam  o  direito  de  gozá-las  ou  recebê-las  nos

mesmos moldes da Emenda à Constituição nº 48, de 2000.

Há que corrigir a omissão quanto ao uso do direito objeto desta proposição para

quitação da casa própria, por ser essa uma demanda consistente dos servidores e

dos militares estaduais. Além do mais, o direito aqui pretendido não gera despesa

para os cofres públicos, pois já está previsto na legislação infraconstitucional vigente

e concede ao servidor mutuário a possibilidade de quitar seu débito junto ao Sistema

Financeiro de Habitação, ficando seu imóvel desonerado de dívida.

Desta  forma,  justificada  a  proposição  pela  vontade  de  nossos  representados  e

ainda, em acordo com a simetria que se espera do atual pacto em que se organiza

nossa sociedade, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação desta proposta

de emenda à Constituição do Estado.

- Publicada, vai à proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 7/2011

Acrescenta parágrafos ao art. 136 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  -  Acrescentem-se  ao  art.  136  da  Constituição  do  Estado  os  seguintes

parágrafos:

“Art. 136 - (...)

§ 1º - Os recursos oriundos das taxas de segurança pública serão destinados aos

órgãos estaduais de que trata este artigo para serem utilizados, prioritariamente, em

despesas de capital  e  em projetos e ações que contribuam para a integração de

atividades entre os órgãos de segurança pública.

§ 2º - Os recursos oriundos das taxas de segurança pública somente poderão ser

empenhados com despesas de pessoal até o limite de 30% (trinta por cento) do total

dos recursos disponíveis.”.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2011.

Sargento  Rodrigues  -  Adelmo  Carneiro  Leão  -  André  Quintão  -  Antônio  Carlos

Arantes  -  Antonio Lerin  -  Bruno Siqueira -  Carlin  Moura -  Carlos  Pimenta  -  Célio

Moreira - Delvito Alves - Dilzon Melo - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Vítor Xavier - José Henrique -

Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Marques Abreu - Neilando Pimenta -

Pompílio  Canavez  -  Rogério  Correia  -  Rômulo  Veneroso  -  Rosângela  Reis  -

Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Justificação:  A situação dos órgãos de segurança pública no Estado é bastante

preocupante.  Estudos  realizados  pelas  Polícias  Civil  e  Militar  e  pelo  Corpo  de

Bombeiros Militar apontam para a urgente necessidade de reaparelhamento dessas

instituições, para que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes são

atribuídas.

A escassez de recursos para  investimentos  tem sido  uma constante  no  quadro

orçamentário estadual. Nesse contexto, a normatização da destinação dos recursos

oriundos das diversas taxas de segurança pública (previstas  nos itens 1 e 3 das
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Tabelas B, D e M da Lei nº 6.773, de 26/12/75, modificada pela Lei nº 14.938, de

29/12/2003) parece ser a melhor alternativa para que sejam mantidos canais estáveis

de financiamento.

Assim, contamos com a colaboração dos ilustres Deputados para que a proposição

- após ser discutida e aprimorada no que couber - possa ser aprovada nesta Casa.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 5/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.369/2007)

Dispõe sobre isenção do pagamento das tarifas de consumo de energia elétrica

para famílias de baixa renda.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída, com base no art.  40, § 5º, da Constituição do Estado, a

isenção de pagamento da tarifa de energia elétrica e dos encargos decorrentes desse

serviço para famílias de baixa renda.

§  1º  -  Para  fins  desta lei,  será  considerada família  de  baixa  renda aquela  que

possuir renda mensal "per capita" máxima de até um salário mínimo local, excluídos

os  valores  recebidos  a  título  de  auxílios  previdenciários  e  demais  programas

assistenciais municipais, estaduais e federais, como o Bolsa-Família e similares.

§ 2º - Observado o disposto no parágrafo anterior, a comprovação da renda poderá

ser feita por qualquer meio legalmente hábil, inclusive pelo cadastro de programas

assistenciais como o Bolsa-Família, entre outros.

§ 3º - A referida isenção valerá apenas para imóveis exclusivamente residenciais da

área urbana ou rural, ficando garantida para o consumo de até 100 (cem) KWh por

mês, sendo devidos os pagamentos somente daquilo que exceder esse limite.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em sessenta dias, garantindo o

aporte  dos  recursos  financeiros  necessários  à  implementação  do  benefício,

observadas as exigências da competente dotação orçamentária.

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

Sala das Reuniões, 8 de fevereiro de 2011.

De iniciativa popular
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 1/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada manifestação

de pesar pelo falecimento do Ex-Ministro e Senador Eliseu Resende, ocorrido no dia

2/1/2011, em São Paulo. (- À Comissão de Administração Pública.)

Do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita seja realizado evento com a

finalidade de discutir o planejamento do Estado para a Copa do Mundo de 2014.

Do  Deputado  Antônio  Carlos  Arantes  em  que  solicita  seja  alterado  o  nome do

espaço desta Casa denominado “Salão de Chá” para “Salão de Café”.

Do  Deputado  André  Quintão  em  que  solicita  seja  realizado  fórum  técnico  para

debater a erradicação da miséria no Estado.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita a realização de ciclo de debates

para discutir questões relacionadas ao Pacto Federativo.

Do Deputado Elismar Prado (205) em que solicita o desarquivamento dos Projetos

de Lei nºs 2/2007, 4.061/2009, 1.069, 681, 680, 632, 80, 3, 4, 57, 58, 59, 60, 77, 79,

81, 83, 84, 85, 99, 100, 101, 312, 313, 317, 505, 526, 543, 544, 545, 547, 548, 550,

557, 567, 573, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 608, 609, 610, 611, 613, 616, 617,

619, 620, 621, 622, 623, 627, 628, 631, 633, 649, 676, 677, 678, 679, 682, 703, 712,

760, 789, 790, 797, 876, 922, 923, 957, 967, 970, 987, 1.015, 1.024, 1.045, 1.075,

1.076, 1.159, 1.160, 1.161, 1.217, 1.331, 1.500, 1.587, 1.625, 1.722, 1.829, 1.875,

1.902, 1.912, 1.966 e 1.968/2007, 2.021, 2.064, 2.111, 2.131, 2.279, 2.292, 2.328,

2.385, 2.429, 2.488, 2.535, 2.609, 2.644, 2.698, 2.766, 2.777, 2.797 e 2.819/2008,

2.971, 3.012, 3.029, 3.042, 3.059, 3.123, 3.156, 3.179, 3.180, 3.191, 3.223, 3.270,

3.295, 3.297, 3.313, 3.336, 3.401, 3.528, 3.638, 3.728, 3.984 e 4.010/2009, 4.225,

4.244, 4.246, 4.317, 4.347, 4.348, 4.351, 4.356, 4.383, 4.392, 4.404, 4.421, 4.423,

4.437, 4.438, 4.439, 4.446, 4.459, 4.506, 4.509, 4.518, 4.536, 4.554, 4.555, 4.601,

4.602, 4.650, 4.660, 4.726, 4.758, 4.767, 4.781, 4.798, 4.814, 4.815, 4.819, 4.820,

4.821, 4.878, 4.891, 4.893, 4.939, 4.942, 4.943, 4.961, 4.973, 4.981, 4.995, 5.006,

5.009, 5.010, 5.011, 5.012, 5.013, 5.014, 5.022, 5.033, 5.042, 5.044, 5.052, 5.066,
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5.067,  5.077,  5.082,  5.083  e  5.095/2010  e  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº

15/2007. 

Dos  Deputados  Elismar  Prado  e  Almir  Paraca  (18)  em  que  solicitam  o

desarquivamento  do  Projetos  de  Lei  nºs  265,  529,  642,  710,  711,  715,  1.010  e

1.153/2007,  2.134,  2.399  e  2.823/2008,  3.087,  3.323 e  4.132/2009,  4.205,  4.230,

4.234 e 4.247/2010.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos dos Deputados Elismar Prado

(205) e Elismar Prado e Almir Paraca (18).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Bancadas do PT e do

PMDB e das representações partidárias do PRB e do PCdoB e dos Deputados Arlen

Santiago e Tiago Ulisses (2).

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bosco.

O Deputado Bosco - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, na pessoa de quem

cumprimento  todos  os  membros  da  Mesa;  Sras.  Deputadas;  Srs.  Deputados;

funcionários da Casa; imprensa presente; profissionais da comunicação; defensores

da Constituição; senhoras e senhores, boa tarde.

Sr. Presidente, inicialmente gostaria de fazer um agradecimento especial. Agradeço

primeiro a Deus, a minha família, aos meus amigos e aos meus eleitores, que me

proporcionaram  esta  grande  honra:  ocupar  hoje  uma  cadeira  na  Assembleia

Legislativa do Estado de Minas Gerais.  Este momento é extremamente importante

para mim, assim como o é para a cidade de Araxá e para o Planalto de Araxá, pois,

há mais de 20 anos, não contávamos com um representante efetivo na Assembleia

Legislativa, defendendo os interesses da nossa região.

Portanto,  neste  momento,  saúdo  os  Deputados  que  me  antecederam,

representando a cidade de Araxá e região: os saudosos Carlos Lemos e Elisa Alves;

José  Rodrigues  Duarte,  Deputado  constituinte  nesta  Assembleia,  e  César  de

Mesquita, suplente, que teve uma rápida passagem por esta Casa.

Inicio esta jornada nesta importante Casa do povo, com a graça de Deus, os pés no

chão, os olhos no futuro e consciente de que, depois de praticamente duas décadas
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sem representante efetivo no Parlamento mineiro, Araxá e região esperam muito do

nosso trabalho. Nossa eleição foi resultado do amadurecimento político da população

araxaense e de cidades vizinhas, que souberam unir forças em torno de um objetivo

comum: buscar sua representação junto ao governo. A expectativa é grande. Isso

aumenta nossa responsabilidade e estimula ainda mais este novo parlamentar e toda

a sua equipe de trabalho a dar o melhor que pudermos. Empenharemos esforços na

missão de resgatar a força política de todos esses Municípios que ora representamos.

Sou araxaense. Todos conhecem ou já ouviram falar sobre a minha cidade natal.

Araxá  é  a  cidade  das  águas  medicinais,  do  Complexo  do  Barreiro,  destaque  na

produção agropecuária, na hospitalidade de seu povo e nos prazeres da culinária. É

destaque também na educação. É importante polo educacional, formando estudantes

de várias cidades circunvizinhas no Centro Universitário do Planalto de Araxá e na

unidade do Cefet, de ensino médio e superior. Nossa cidade e região detêm potencial

social, cultural e econômico que justificam a presença de uma forte representação,

tanto no Legislativo quanto no Executivo mineiros. A partir  de agora, com a nossa

investidura no mandato de Deputado Estadual, o Planalto de Araxá se fará presente

nas decisões da Assembleia Legislativa, nas grandes decisões da Capital mineira. 

Araxá sempre foi destaque nacional e internacional pelas suas águas medicinais

desde o século XVII, quando os índios araxás habitavam o território. Foi por causa da

preferência do gado pelo salobro das águas do Barreiro que se descobriu o valor dos

bebedouros da região. Os benefícios das águas do Barreiro de Araxá justificaram a

construção do Grande Hotel,  hoje administrado pelo Grupo Tauá, que tem na sua

direção João Pinto Ribeiro,  ex-Deputado nesta Casa Legislativa. Ao longo de sua

existência, esse hotel, orgulho de nossa gente, hospedou Governadores de todas as

épocas - ressalto o nosso ex-Governador Aécio Neves, atual Senador, e,  se Deus

quiser, futuro Presidente da República, e a passagem e presença constante do atual

Governador,  Antonio  Anastasia.  Foi,  também,  um  lugar  importante  em  que  se

hospedaram os ex-Presidentes Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Collor de Melo,

Itamar Franco e Luiz Inácio Lula da Silva.

Certamente, o Barreiro e o Grande Hotel têm influência na hospitalidade de nossa

gente, em seu artesanato e iguarias. Quem vai a nossa cidade não volta sem receber
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ou  levar  como  presente  algum  produto  do  nosso  artesanato  ou  culinária,

destacadamente os finos doces produzidos por doceiras de mão-cheia.

Mesmo não se hospedando no Grande Hotel - a cidade tem fartura de opções na

rede hoteleira -, o turista pode e deve desfrutar dos banhos medicinais que ficam nas

termas do Barreiro, anexo daquela histórica construção. O nosso Grande Hotel é o

trem da nossa história, a locomotiva do nosso turismo. 

A economia  de  Araxá,  cidade  de  94  mil  habitantes,  também  é  sólida,  nela  se

destacando  as  mineradoras  Vale  Fértil,  na  exploração,  processamento  e

comercialização  de  fertilizantes,  e  notadamente  a  CBMM,  que  explora  a  maior

reserva do mundo de nióbio - mineral dos mais importantes para a indústria moderna,

exportado  para  mais  de  40  países,  representando  75%  da  produção  mundial  -,

colocando  Araxá  como  o  terceiro  Município  mineiro  exportador  e  contribuindo

sobremaneira para o incremento financeiro do Estado por meio da Codemig.

Além  da  vocação  turística  e  para  a  mineração,  Araxá  possui  intensa  atividade

agropecuária, com destaque para sua bacia leiteira. Também é fornecedora de gado

para  recria  e  engorda,  condição favorecida  por  campos e  pastagens  naturais.  As

lavouras de café, soja, arroz e feijão respondem por expressivas safras, ao lado do

cultivo de milho e batata, com emprego de técnicas como a irrigação artificial. Araxá é

hoje  referência  e  modelo  para  muitos  Municípios  brasileiros.  Lá  aprendemos  a

conviver  bem  com  as  novas  e  avançadas  tecnologias,  sem,  entretanto,  esquecer

nossas raízes e vocações. É essa Araxá, onde exerci por 16 anos quatro mandatos

de  Vereador  e  de  cuja  Câmara  Municipal  fui  Presidente,  que  tenho  a  honra  de

representar na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

Contudo represento também, com o  mesmo orgulho  e responsabilidade,  todo o

Planalto de Araxá, todos os seus Municípios: Campos Altos, Ibiá, Medeiros, Perdizes,

Pedrinópolis, Pratinha, Tapira e Tapiraí, entre outros, como Bambuí, Córrego D’Antas,

Rio Paranaíba, Sacramento, Santa Juliana, Santa Rosa da Serra, São Gotardo, São

Roque de Minas e Serra do Salitre, que somam decisivamente para o destaque da

região no contexto de Minas Gerais. 

Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, quero reiterar desta tribuna o

meu compromisso  com  as  causas  maiores  do  nosso  Estado e  da  nossa  região.
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Desejo ainda dizer que estarei sempre ao lado dos nobres colegas e do amigo e

Governador Prof. Antonio Anastasia, em todas as ações que visem à melhoria das

condições de vida de todos os mineiros, dos 853 Municípios  do Estado de Minas

Gerais. Aproveito esta oportunidade, Sr. Presidente, para também parabenizá-lo pela

sua eleição e dos demais membros desta Mesa, nos quais tive a honra de votar.

Tenho certeza absoluta, Sr. Presidente, que, por meio do seu comando e liderança,

esta  Mesa também entrará para  a  história  do Poder  Legislativo de Minas Gerais.

Fiquei muito feliz de ouvir no seu discurso de posse e de observar nas suas ações o

seu comprometimento com os mineiros mais necessitados, que dependem mais da

política  e  que  esperam  mais  de  nós.  Conte  conosco,  Presidente,  pois  seremos

parceiros constantes para que esta Assembleia Legislativa continue sendo referência

no País. 

O  Deputado  Anselmo  José  Domingos  (em  aparte)*  -  Deputado  Bosco,  Sr.

Presidente, prezados colegas,  boa tarde. Em primeiro lugar,  gostaria de dizer que

Araxá e toda a região estarão muito bem representadas com a sua presença nesta

Assembleia. Sabemos que o potencial econômico, turístico e político de Araxá está

sendo resgatado com o mandato de V. Exa. Se não me engano, há aproximadamente

20  anos  que  esse  Município  não  tem  um  representante  nesta  Casa.  Araxá  está

resgatando um papel importante no Legislativo mineiro, uma posição no governo do

Estado,  ainda  mais  neste  momento  em  que  o  Governador  Antonio  Anastasia

demonstra ser um municipalista nato.  Tenho certeza  de que Araxá ganhará muito

neste governo, com V. Exa. representando não apenas esse Município, mas também

toda a região. Certamente estaremos juntos em algumas batalhas e reivindicações

para  a  região.  Sou  do  Município  de  Campos  Altos,  que  é  próximo  de  Araxá.

Trabalharemos  juntos  por  várias  cidades  dessa  região.  Sem  dúvida  alguma,  a

presença de V. Exa. nesta Assembleia é um ponto a mais para Araxá. Então quero

parabenizar não apenas V. Exa., como também Araxá por essa belíssima conquista. 

O Deputado Bosco -  Agradeço ao nosso nobre colega Deputado Anselmo José

Domingos. Quero dizer-lhe que chegamos aqui com orgulho e honra com o objetivo

de resgatar  esse tempo,  por  que não dizer  perdido,  para  Araxá e para  a região.

Sabemos  do  grande  fardo  e  da  responsabilidade,  Doutor  Viana,  que  estamos
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trazendo, sob a expectativa de todos araxaenses e de toda a região. Tenho certeza

de que contarei com todos os colegas Deputados para fazermos o melhor para a

nossa região e para toda Minas Gerais. Muito obrigado. 

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Pompílio Canavez.

O Deputado Pompílio Canavez - Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, em cuja

pessoa  cumprimento  todos  os  componentes  da  Mesa;  Sras.  Deputadas  e  Srs.

Deputados,  em  meu primeiro  pronunciamento  nesta  Casa  agradeço  a  todos  que

confiaram em minha pessoa, especialmente ao povo do Sul de Minas, da região do

Lago de Furnas.

Quero falar de toda nossa luta pelo Lago de Furnas, pelo Rio Grande, pelo Sul de

Minas  e,  muito  especialmente,  dos  trabalhos  que  fizemos  na  Associação  dos

Municípios do Lago de Furnas - Alago. Lembro os Prefeitos Luizinho, de Alfenas, e

Marcos Memento, de Nepomuceno;  o bondoso e generoso povo de Alfenas,  que,

depois de me dar dois mandatos de Prefeito, ainda me elegeu com 70% dos votos

válidos da cidade. De maneira muito especial, agradeço à minha família e a todos os

que me acompanharam nessa caminhada.

Quero também, Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados, falar um pouco

das  preocupações  que  terei  neste  mandato  como  Deputado.  Sr.  Presidente,

protocolizei  na  Presidência  pedido  de  criação  de  uma  comissão  interestadual

parlamentar de estudos, que se dedicaria a estudos relativos às Bacias  dos Rios

Grande e Paraíba do Sul. Para isso, entrei em contato com o Deputado Beto Tricoli,

eleito em São Paulo pelo PV, ex-Prefeito de Atibaia e ex-Presidente do Consórcio

PCJ e do Comitê das Bacias Hidrográficas dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, e

com a Deputada Inês Pandeló,  do PT do Rio de Janeiro, que integra e preside a

Frente Parlamentar em Defesa do Rio Paraíba do Sul. Para os senhores terem ideia,

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul abrange

áreas  dos  Estados  de  São  Paulo,  com  39  Municípios;  Minas  Gerais,  com  88

Municípios;  e  Rio  de  Janeiro,  com  53  Municípios.  São  mais  de  5,5  milhões  de

habitantes: 1.800.000 vivem em São Paulo; 2.400.000 no Rio de Janeiro; e 1.300.000

no nosso Estado. Cerca de 87% da população da Bacia do Paraíba do Sul vive em
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áreas  urbanas.  É  importante  lembrar  que  cerca  de  14  milhões  de  pessoas  se

abastecem das águas da bacia. O problema existe quase que no País inteiro. Mais de

1 bilhão de litros de esgotos domésticos são lançados todos os dias, sem tratamento,

na bacia do rio. Não há tratamento de esgoto em 90% dos Municípios da Bacia do

Paraíba  do  Sul.  Também  há  disposição  inadequada  do  lixo,  desmatamento

indiscriminado  e  consequente  erosão  e  assoreamento  dos  rios.  Isso  agrava  as

enchentes, que temos, estarrecidos e angustiados, acompanhado nos últimos anos. 

Também há a retirada de recursos minerais  para construção civil  sem a devida

recuperação ambiental, assim como o uso indevido e não controlado de agrotóxicos.

Venenos,  cuja  comercialização  é  proibida  no  Brasil,  são  vendidos  livremente  no

Paraguai  e  usados  em nossa agricultura,  o  que causa um terrível  dano ao meio

ambiente. 

Quero falar  ainda sobre  o Rio Grande,  cuja extensão é de 1.306km desde sua

nascente,  na Serra da Mantiqueira,  até  o ponto  em que se junta ao Rio Paraná,

formando a Bacia do Rio Paraná. Dos 393 Municípios dessa bacia, 214 são mineiros

e 179 paulistas. Da população de 10 milhões de habitantes, 5.500 são de São Paulo

e mais de 4 milhões são de Minas Gerais. É importante dizer que a Bacia do Rio

Grande é responsável por 67% de toda a água do sistema elétrico nacional, o que

significa  que  sem  as  águas  desse  rio  o  Brasil  não  teria  energia  elétrica.  Nesse

momento em que o Brasil discute problemas ligados ao apagão da última semana, a

importância estratégica do Rio Grande e das bacias mineiras será objeto de estudo

da comissão que ora proponho. 

Quero lembrar também dos afluentes desse rio, os quais são importantes, como o

Rio Aiuruoca, cuja nascente fica em Itamonte, e o Rio das Mortes, que nasce em

Barbacena e passa pela minha terra natal, São João del-Rei. Refiro-me também ao

Rio Jacaré, que nasce em São Tiago, na Serra do Galba, e ao Rio Sapucaí,  que

nasce na Serra da Mantiqueira e passa por Pouso Alegre, Santa Rita e Careaçu.

Aproveito essa oportunidade para mandar  um abraço para minha família,  de São

João del-Rei, e para todos os que estão acompanhando este meu pronunciamento.

Recentemente, em dezembro e janeiro, o Rio Sapucaí causou muitos estragos, o

que  muito  nos  preocupa.  Eu  o  percorri  de  barco,  de  canoa.  Estive  presente  em
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cidades afetadas pelas enchentes, como Machado, onde fiquei impressionado com

fotos, um álbum de fotografias que me foi mostrado por uma senhora. Havia fotos da

casa dela, de 16 anos atrás, inundada. O rio alaga as cidades em seu trajeto. Ele

sempre ocupa espaços, mesmo que não o de seu leito, no caso das cheias. Quando

pensamos  em cidades,  precisamos  pensar  na  “macrodrenagem”,  uma de  nossas

grandes preocupações. 

O Deputado José Henrique (em aparte) - Deputado Pompílio Canavez, parabenizo-

o por sua iniciativa e proponho a criação de uma Comissão Especial das Bacias dos

Rios Grande e Verde. Conhecemos exemplos de outras bacias hidrográficas, como

da já citada do Rio Piracicaba, em São Paulo, onde o trabalho de gestão de agências

de bacias serve-nos de modelo. Conhecemos muito bem o trabalho lá realizado, uma

vez que acompanhamos os Prefeitos de Piracicaba e de outras cidades da região. 

Esta  Casa criou  duas  comissões  especiais,  que nesta  legislatura,  com certeza,

novamente serão criadas, para o que contamos com o apoio do nosso Presidente

Dinis  Pinheiro.  Refiro-me  à  Comissão  Especial  da  Bacia  Hidrográfica  do  São

Francisco,  que  é  nacional,  assim  como à  Comissão  da Bacia  do  Rio  Doce,  que

envolve Minas Gerais e o Espírito  Santo.  Trabalhos vêm sendo desenvolvidos há

mais de 10 anos. 

Ajudamos, na época, na formação dos comitês de bacias, que envolvem todas as

sub-bacias  do  Rio  Doce;  portanto,  parabenizo-o  por  essa iniciativa.  Gostamos  de

dizer que o Parlamento de Minas também é o Parlamento das águas. Muito obrigado

pelo aparte.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Muito  obrigado,  Deputado.  Aproveito  a

oportunidade para lembrar que sou o Presidente do Comitê de Bacias do Rio Grande.

Está em discussão, Deputado Dalmo, a criação do comitê federal desse rio, talvez o

mais importante do nosso país, se pensarmos na região que ele percorre e na sua

importância estratégica para a energia elétrica. Essa discussão está muito adiantada

no Estado de São Paulo. O Rio Grande tem 70% do seu curso em Minas Gerais. Por

meio dessa comissão e com a ajuda desta Casa, quero propor a discussão da criação

do Comitê Federal do Rio Grande para Minas Gerais.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Pompílio.
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Em primeiro lugar, parabenizo V. Exa., que, com certeza, vem enriquecer o Sul de

Minas  e  esta  Casa,  por  sua  longa  experiência  como  Prefeito  de  Alfenas,  como

Presidente  da  Alago  e  como  legítimo  defensor  da  nossa  região.  Tenho  certeza

absoluta de que neste momento o Parlamento se enriquece ao contar com mais um

valoroso companheiro da nossa região Sul mineira para defender as nossas ações.

Sei que V. Exa. tem um cuidado e um carinho muito especiais pelo meio ambiente.

Também estamos pleiteando uma discussão mais ampla quanto à navegabilidade do

Lago de Furnas. Já protocolei esta semana um requerimento para discutirmos essa

ação. Sei que V. Exa., como Presidente da Alago, já iniciou esse trabalho em Brasília.

Agora, com sua experiência, com o apoio de todos os pares, teremos uma discussão

no solo mineiro. Aproximadamente 60 Municípios hoje fazem parte do acervo do Lago

de  Furnas.  Temos  certeza  de  que  poderemos  prestar  relevantes  serviços  dando

escoamento aos nossos produtos, no setor de turismo, aprimorando cada vez mais

essa maravilha que temos, que é o Lago de Furnas.

Associo-me,  então,  a  V.  Exa.,  que  vem  para  esta  Casa  num  momento  muito

importante. Nessa comissão do Lago de Furnas, V. Exa. não poderá ficar de fora das

discussões. Que Deus o abençoe nesta nova trajetória neste Parlamento.

O Deputado Pompílio Canavez - Obrigado, Deputado Dalmo. Antes de conceder

aparte ao Deputado Ulysses Gomes, lembro que conseguimos aprovar no Ministério

dos Transportes,  na Antaq e na Agência Nacional  de  Transportes  Aquaviários,  no

DNIT,  a  criação da hidrovia  do  Lago  de Furnas,  ligando Alfenas a  Formiga,  num

trajeto de 250km. Já estamos com recursos aprovados pelo Ministério para fazermos

os diagnósticos de viabilidade econômica e, em seguida, os ambientais.

Na semana passada discutimos muito a questão das nossas rodovias. O problema

é que o Brasil não aproveita o potencial de navegabilidade dos seus rios. Os Estados

Unidos,  que  têm  menos  rios  que  o  Brasil,  aproveita-os  muito  mais.  As  nossas

estradas são as mesmas da década de 60, mas o número de veículos, de caminhões,

de  carretas  aumentou  assustadoramente.  Além disso,  a  nossa economia  cresceu

tanto  que,  sem  utilizarmos  as  águas  dos  nossos  rios,  a  situação  ficará  difícil.

Agradeço a V. Exa., Deputado Dalmo, a lembrança.

O Deputado Ulysses Gomes (em aparte) - Deputado Pompílio, parabenizo-o pela
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oportunidade de trabalharmos juntos aqui. Será uma satisfação não só trabalhar ao

lado de um companheiro de luta como também fortalecer essa frente de Deputados

para representarmos e trazermos de fato a voz do Sul de Minas com mais força e

atuarmos  com  mais  incidência  política,  trazendo  ao  Parlamento  os  problemas  da

região.

Manifesto a minha intenção de compartilhar da discussão desse problema a que V.

Exa.  se refere.  Essa comissão será fundamental.  A referência  feita  por V.  Exa.  à

senhora que lhe mostrou uma foto de sua residência inundada 16 anos atrás nos

alerta para o fato de que esses problemas estão se agravando no Sul de Minas. A

comissão, de fato, terá de pensar em diagnosticar, em ajudar a buscar soluções para

vários desses problemas.

Quero destacar outro ponto. Após a visita do nosso Ministro, na semana passada,

anunciando  a  liberação  de  R$50.000.000,00  do  governo  federal  para  atender  às

vítimas e às  cidades que sofreram com as enchentes, é preciso tratarmos dessa

questão para que essa Comissão possa diagnosticar problemas, pensar em algumas

soluções e acompanhar o investimento desse recurso numa ação imediata. Há muitos

problemas que precisam ser resolvidos de imediato. Quem passou pelas enchentes

tem problemas a serem resolvidos, e o governo federal da nossa Presidente Dilma

mostrou  a  sua  intenção  de  ajudar  a  resolvê-los  liberando  R$50.000.000,00.

Esperamos que o Governador atenda, o mais rápido possível, esses Municípios, o

que  poderá  ser  feito  por  meio  de  parceria  com  o  nosso  mandato,  a  fim  de

trabalharmos  juntos  representando  o  Sul  de  Minas.  Sucesso,  Deputado  Pompílio

Canavez.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Deputado  Pompílio  Canavez,

cumprimento-o pela sua estreia na tribuna e o parabenizo pelo pronunciamento e

pelas  proposituras  apresentadas.  Mais  do  que  isso,  quero  cumprimentar  um

companheiro - posso chamá-lo assim, já que somos oriundos do movimento sindical,

do sindicato dos bancários. Tive também a honra de ser presenteado com o Título de

Cidadão  Honorário  de  Alfenas,  terra  do  nosso  querido  Prefeito  Pompílio.  Tenho

certeza de que faremos uma grande parceria. Em nome do nosso Bloco Minas sem

Censura, quero cumprimentá-lo. Desejamos que o seu mandato seja profícuo para o
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Sul de Minas e todo o Estado. Além disso, desejamos que conte com os nossos três

Deputados  desse  Bloco  para  estarem  ao  seu  lado  nessas  iniciativas  que

ultrapassarão o próprio Bloco e ganharão o coração dos demais parlamentares desta

Casa. Parabéns! Bom trabalho, Deputado.

O  Deputado  Pompílio  Canavez  -  Obrigado,  Deputado  Rogério  Correia.  Para

concluir, Sr. Presidente, quero anunciar que estou estudando um projeto de lei a ser

apresentado nesta Casa tratando da repartição dos “royalties” por área inundada de

Municípios.  Atualmente  os  “royalties”  são  distribuídos  desta  forma:  45%  para  os

Municípios, 45% para o Estado e 10% para a União. A proposta que apresentaremos

visa mexer na distribuição desses “royalties”, pondo mais recursos à disposição dos

Municípios alagados de Minas Gerais. Voltarei a falar sobre esse assunto na próxima

oportunidade.  São  150  Municípios  os  mineiros  que  possuem  áreas  alagadas  e

inundadas por hidrelétricas.

Sr. Presidente, agradeço aos colegas a oportunidade e, mais uma vez, quero enviar

um forte e grande abraço a todo o povo do Sul de Minas, de Alfenas e do Lago de

Furnas. Agradeço também à minha equipe de gabinete, que fica na sala 203, e a

todos os funcionários desta Casa, especialmente à imprensa. Muito obrigado. Que

todos fiquem com Deus!

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Ulysses Gomes.

O  Deputado  Ulysses  Gomes  -  Deputados,  Deputadas,  pessoas  que  nos

acompanham  neste  Plenário  e  amigos  e  amigas  que  nos  acompanham  pela  TV

Assembleia,  boa tarde.  Sr.  Presidente,  de forma muito rápida,  quero manifestar  a

minha alegria por  representar  a população mineira e,  em especial,  todo o Sul  de

Minas,  que me confiou o seu voto.  Aliás, esta região é também representada por

outros  Deputados  que  historicamente  já  lutam  por  ela.  O  nosso  companheiro

Deputado Pompílio Canavez, que acabou de falar, amplia a nossa bancada. Sou de

Itajubá,  cidade  do  Sul  de  Minas.  Quero  ter  a  oportunidade  de  junto  a  V.  Exas.

representar bem o nosso Estado.

Já  tive  a  oportunidade  de  falar,  em  aparte,  no  pronunciamento  do  Deputado

Pompílio Canavez, sobre a questão das enchentes, problema que afetou diretamente

a nossa região do Sul de Minas. Ocorreram problemas na minha cidade de Itajubá. A
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iniciativa  do  Deputado  Pompílio  Canavez  é  muito  salutar.  Quero  reforçar  a

importância dessa Comissão, bem como a ação da Assembleia Legislativa, enfim, de

todos nós, Deputados e Deputadas, já que temos de acompanhar os investimentos

dos governos estadual e federal no atendimento imediato às vítimas das enchentes.

Como disse no aparte, o Ministro esteve aqui, na semana passada, anunciando a

liberação, pelo Ministério do governo Dilma, de R$20.000.000,00 para Belo Horizonte

e mais  R$50.000.000,00 para  o  governo do Estado,  exatamente  para  atender  às

vítimas e às cidades atingidas pelas enchentes.

Esperamos,  Sr.  Presidente,  ter  aqui,  sobretudo por  parte  do  Líder  do  Governo,

ações para fornecer informações sobre, para onde e como estarão sendo investidos

tais  recursos.  Como  sabemos,  quase  100  Municípios  decretaram  estado  de

emergência ou de calamidade porque foram atingidos pelas chuvas. É importante e

faz  parte  da  nossa  ação  legislativa  acompanhar  e  fiscalizar  para  que  o  recurso

chegue diretamente às cidades atingidas, muitas delas com problemas muito graves.

Faço este registro e presto minha solidariedade à população mineira, em especial à

do Sul de Minas, atingida pelas enchentes. Aproveito também, Sr. Presidente, para,

mais  uma vez,  agradecer  a  todos  aqueles  e  aquelas  que  acreditaram  no  nosso

trabalho e também manifestar meu entusiasmo, minha vontade de representar com

toda dignidade, com todo empenho possível e retribuir com muito trabalho o voto de

confiança que recebi nas urnas no ano passado - 41.265 votos, dos quais 98% foram

do  Sul  de  Minas.  Então,  é  com muita  alegria  que registro,  nesta  minha  primeira

manifestação,  a  minha  vontade  de  fazer  com  que  este  Parlamento  tenha  mais

presença na vida de todos os mineiros, em especial o nosso povo sul-mineiro. Muito

obrigado.

O  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  (em  aparte)  -  Eu  não  poderia  deixar  de

cumprimentar  V.  Exa.,  Deputado  Ulysses  Gomes,  que  vem  representar  a  nossa

região  Sul  mineira,  vem  enriquecer  e  certamente  dar  muita  força  a  essa  região,

particularmente a nossa Itajubá, onde V. Exa. teve, por longo tempo, uma atuação

muito  correta e  transparente  à  frente  da Câmara Municipal.  É  um enorme prazer

contar com V. Exa. nesta Casa. Queremos, com os demais pares da nossa região,

agir  junto  aos  governos  estadual  e  federal  para  que  a  nossa  região  sempre  se
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desenvolva e, por que não dizer, como um ponto maior, a Helibrás, que hoje conta

com uma ação incrementadora; os jornais de ontem e de hoje demonstram o volume

de captação dessa empresa de produção de aeronaves.

Quanto às enchentes, V. Exa. fez suas considerações e também quero, mais uma

vez, apresentar minha solidariedade a nossa região. Sobrevoei as cidades com nosso

Governador em um momento difícil, porque o Sul de Minas esteve praticamente todo

assolado por fortes chuvas. Foram atingidos muitos Municípios, como Itajubá, Santa

Rita,  Bela Vista, Aiuruoca e tantos outros. Fez-se o projeto,  e o Governador foi  a

Brasília  imediatamente,  conversou  com  a  Presidente  Dilma  e  apresentou  uma

planilha no valor de 250 milhões, para serem aplicados nas regiões atingidas pelas

enchentes.  Lamentavelmente,  diga-se  com  clareza,  só  pudemos  contar  com  50

milhões.  Mesmo  sendo  um  valor  menor,  que  venha  de  boa  vontade.  Mas  nós

precisamos,  Deputado Ulysses  Gomes,  unir-nos com toda a bancada para  que o

projeto avance e recebamos mais do que o que foi orçado; hoje receberemos 50

milhões, mas estamos precisando de 250 milhões para dar prosseguimento às ações.

Temos certeza de que V. Exa.,  assim como todos os outros parlamentares, serão

nossos porta-vozes para que possamos, não somente com a Presidente, mas com o

Ministro, garantir recursos para nossa região.

Também precisamos de ações preventivas. V. Exa. falou muito bem a respeito da

Defesa Civil, que teve papel importantíssimo não somente em Itajubá mas em toda a

região,  que  conta  hoje  com  a  coordenação  estadual  do  Cel.  Martins.  Seu

pronunciamento é muito importante, Deputado. Hipoteco a nossa solidariedade a toda

região.

Desejo a V. Exa., Deputado Ulysses Gomes, um feliz mandato, tanto quanto foi seu

mandato na Câmara Municipal de Itajubá. Conte com nosso apoio. Para todas as

ações necessárias, estaremos unidos em prol da nossa região. Parabéns a V. Exa.

A Deputada Maria Tereza Lara (em aparte)* - Quero parabenizá-lo, Deputado, pela

chegada a esta Casa representando o Sul de Minas, região que muito conhecemos,

por cujas cidades temos muito carinho. Desejo que seu mandato seja profícuo. V.

Exa. representa não só o Sul de Minas, mas todo o Estado. Desejo que haja parceria

com o nosso amigo Deputado Adair Cunha. Conte conosco em todas as ações de sua
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iniciativa.  Queremos  somar  forças  para  que o  Sul  de  Minas  continue avançando,

principalmente nos projetos de desenvolvimento sustentável e no projeto democrático

popular, que prioriza as políticas públicas e traz qualidade de vida. Parabenizo-o e,

repito, conte conosco.

O Deputado Ulysses Gomes - Obrigado, Deputada Maria Tereza Lara e Deputado

Dalmo Ribeiro Silva. De fato, a articulação e a união das forças são fundamentais

para que a mudança na vida das pessoas seja concreta. É claro que, ao entrarmos

nesta Casa, em um primeiro momento, a população cria grande expectativa de que

poderemos  solucionar  alguns  problemas.  Sabemos  que  sobretudo  os  grandes

problemas da nossa cidade, da nossa região, nem sempre dependem de uma ação

isolada, pelo contrário, dependem, sim, de uma ação articulada. E o meu espírito aqui

é o de unir forças, independentemente de sermos Situação ou Oposição, de fazermos

parte do Bloco Minas sem Censura, que aqui  foi  formado,  independentemente de

toda a base de sustentação ao governo e das nossas posições, que unamos forças

para  que  esses  grandes  problemas,  principalmente  o  das  enchentes,  sejam

resolvidos e que a nossa população seja atendida de forma imediata. Compartilho a

preocupação  com  vocês.  Em  Itajubá,  por  dois  momentos,  em  1991  e  2000,  a

enchente atingiu a nossa casa. Eu morava no Bairro Imbel, a água dentro de casa

atingiu 1m40cm. Passei por isso na pele, sei a dificuldade que é acordar com água

dentro  de  casa  e  perder  tudo.  Portanto,  sabemos  a  urgência  que essa demanda

requer, sobretudo de nós, agentes políticos, que, de uma forma ou de outra, podemos

tentar resolvê-la.  Esse é o meu espírito e a minha vontade. Tenho certeza, assim

como a Deputada, de que temos uma parceria com o Deputado Federal Odair Cunha,

atuante  no  Sul  de  Minas,  a  qual  será  fortalecida  ainda  mais.  Estive  com  ele  na

semana  passada  e  discutimos  exatamente  a  liberação  dos  recursos.  Foi  uma

demanda de Minas  Gerais  à  Presidente  Dilma,  que,  de forma concreta  e  rápida,

solicitou ao Ministro que viesse a Belo Horizonte e liberasse os recursos. Deputado

Dalmo  Ribeiro  Silva,  independentemente  do  montante,  tenho  certeza  de  que

continuaremos a buscar todos os recursos em Brasília. Mas a Presidente Dilma deu

prova do seu compromisso com Minas Gerais, liberando imediatamente essa verba.

Cumpriremos o nosso papel:  fiscalizar  para que esses recursos federais liberados
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cheguem rapidamente ao Município.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Ulysses, quero parabenizá-lo

pela estreia na tribuna. Aliás, os nossos dois Deputados do PT, V. Exa. e o Deputado

Pompílio  Canavez,  representantes  do  Sul  de  Minas,  agraciaram-nos  com  suas

oratórias. Deputado Ulysses, cumprimento-o não só pela estreia, mas também pelo

assunto, que é emergencial, e que evidentemente temos de tratar. O fato ocorrido no

Sul de Minas foi lamentável. Várias famílias ficaram ilhadas. Vimos pela televisão os

diversos  problemas,  que  deixaram  a  todos  preocupados.  Parabenizo  também  a

Presidenta Dilma, que agiu rapidamente, e V. Exas., que intervieram junto ao governo

federal, para que pudéssemos sanar algumas dificuldades, ao receber um socorro da

Presidência da República. Deputado Ulysses, discutimos o assunto no nosso Bloco

Minas sem Censura e uma das nossas tarefas é ser um elo entre o governo federal e

Minas Gerais,  para que os recursos,  as ações sociais  e as  obras do PAC sejam

destinados  a  emergências  como essa  e  a  outras,  como a  questão  das  rodovias

federais  e do  Anel  Rodoviário  de  Belo  Horizonte.  Esperamos  que  o  nosso Bloco

estabeleça uma interlocução direta com a Presidência da República. Isso já foi uma

demonstração  de  que  essa  interlocução  é  de  fato  necessária.  Seu  papel  como

Deputado Estadual, da mesma forma que o papel do companheiro Pompílio Canavez,

da nossa Bancada e do nosso Bloco, foi fundamental para que isso ocorresse. Aliás,

essa é uma das funções do nosso Bloco, e aproveito para parabenizá-lo. Esperamos

que a contrapartida do governo do Estado possa ser maior do que a anunciada até

agora. A imprensa noticiou apenas R$3.000.000,00 por parte do governo do Estado.

Isso nos deixa preocupados, até porque é bem menos do que, por exemplo, o que foi

destinado para o preenchimento de cargos de recrutamento amplo: pela lei delegada

que trata do assunto, destinam-se R$53.000.000,00 apenas para o preenchimento de

cargos.  Portanto,  é  bom  que,  além  de  buscarmos  recursos  federais,  também

fiscalizemos  as  ações  do  governo  do  Estado.  Por  fim,  parabenizo  V.  Exa.  pelo

assunto escolhido e por sua estreia na tribuna, desejando que tenha um mandato

muito profícuo, como tenho certeza que será, para o Sul de Minas e todo o Estado.

Muito obrigado.

O Deputado Ulysses Gomes - Muito obrigado, Deputado Rogério Correia, por suas
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palavras e pelo apoio. Nessa questão ambiental, além da importância da comissão,

ressaltada  pelo  Deputado  Pompílio  Canavez,  é  preciso  focarmos  também  no

planejamento  urbano.  Temos  de  debater  fortemente  esse  assunto,  pois  muitas

cidades, sobretudo as pequenas, enfrentam esse problema. Assim, queremos abrir

espaço  para  debater  esse  assunto,  pensando  em  contribuir  para  que  esses

problemas sejam amenizados. Isso se torna ainda mais necessário se considerarmos

que grande parte desses problemas vêm-se repetindo e até se agravando em muitos

Municípios do Sul de Minas e de todo o Estado. Encerro agradecendo, mais uma vez,

a oportunidade e partilhando a minha enorme satisfação, alegria e vontade de fazer

deste nosso novo mandato um espaço democrático e aberto para que o povo do Sul

de Minas seja aqui bem representado. Foi isso o que defendi na campanha e quero

fazer  com  que  o  nosso  mandato  de  fato  retribua  toda  a  confiança  que  nos  foi

depositada. Muito obrigado a todos. Deixo um abraço aos que estão trabalhando em

nosso gabinete, a toda a minha família, que acreditou neste Deputado, e a todos os

que estão apostando no nosso trabalho. Boa tarde a todos. Desejo sucesso e deixo

um abraço a cada Deputado e Deputada, lembrando que a partir de hoje iniciamos

um novo trabalho nesta Casa. Obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão da oradora.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O Deputado Carlin Moura* - Exmo. Sr. Presidente, Deputado Dinis Pinheiro; Srs.

Deputados, Sras. Deputadas, público presente nas galerias da Casa, telespectadores

da TV Assembleia, quero dar as boas-vindas aos ilustres colegas Deputados, que

renovam esta Casa Legislativa, com ampla representação do Estado e dos diversos

segmentos da sociedade mineira. Aproveito para cumprimentar a nova Mesa Diretora,

na pessoa do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro. Neste primeiro pronunciamento,

quero felicitar  a atitude do Exmo. Sr.  Governador  do Estado,  Dr.  Antonio Augusto

Anastasia,  que enviou a esta Casa uma mensagem propondo o fim das pensões

vitalícias  para  os  ex-Governadores  do  Estado  de  Minas  Gerais.  Considero  essa

atitude muito positiva por parte do Governador do Estado, pois isso está em sintonia

com o sentimento das sociedades mineira e brasileira, que querem a construção de

um  Estado republicano,  um  Estado onde o  poder  público  não seja  utilizado para
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privilégios pessoais de ex-governantes. Portanto, o Governador acerta ao enviar para

esta Casa uma proposta de lei que propõe o fim das pensões vitalícias para esses ex-

Governadores  de  Estado  e  para  seus  dependentes  e  viúvas.  Aliás,  esse

entendimento  tem  tido  uma  ação  concreta,  objetiva  e  firme  por  parte  do  nosso

Conselho da OAB, que já está propondo ações diretas de inconstitucionalidade. Entre

os Estados a serem albergados está o Estado de Minas Gerais.  Por meio de um

comunicado  da seção  mineira  da  OAB,  representada pelo  nosso Presidente  Luís

Cláudio, ao Presidente nacional, pediu-se a inclusão também de Minas Gerais nessa

questão.

A atitude do Governador é positiva, mas tem um porém: o projeto do Governador

propõe a extinção daqui para frente. Ele não enfrenta o problema central que é o que

ficou para trás. É preciso debatermos sobre essa questão e também entendermos o

que aconteceu nos últimos anos em relação à natureza dessas pensões alimentícias.

Tomo a liberdade de dizer isso aqui porque li um artigo extremamente esclarecedor e

que  ajuda  a  sociedade  mineira  a  entender  o  que  está  por  trás  das  pensões

alimentícias dos ex-Governadores do Estado. Esse artigo foi publicado por uma ex-

Deputada desta Casa, uma pessoa de grande respeitabilidade na sociedade mineira,

a Profa. Sandra Starling. Ela publicou no jornal “O Tempo”, na edição do dia 2 de

fevereiro, quarta-feira, um artigo que ajudará a sociedade mineira a entender a lógica,

o que está por trás desse problema das pensões alimentícias. Sendo assim, peço

vênia para citar a ex-Deputada Sandra Starling. (- Lê:)

”Ouço e vejo notícias sobre concessão de pensão vitalícia a ex-Governadores do

Estado de Minas Gerais, que teria sido instituída no ano de 1957. Recorro ao portal

da  Assembleia  Legislativa  de  Minas  Gerais  e  ao  site  do  órgão oficial  do  Estado,

buscando a verdade dos fatos. Em 1957, o Governador Bias Fortes promulgou, no dia

26 de setembro, uma lei que instituía pensão no valor de 30% dos subsídios do titular

para  viúvas  ou  filhos  menores  ou  filhas  solteiras  ou  viúvas  de  ex-Governadores,

desde que não possuíssem outro rendimento. Nada mais justo. Naquela época, as

mulheres não exerciam nenhuma profissão, e os homens que se dedicavam à vida

pública  faziam-no  com  exclusividade.  A menos  que  fossem  ricos,  de  nada  mais

dispunham, já que não exerciam profissão que lhes permitissem prover a subsistência
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de seus descendentes ou da viúva, em caso de falecimento. Note-se o rigor de prever

a  pensão:  apenas se  os  beneficiários  não tivessem outro  rendimento.  Magalhães

Pinto  aperfeiçoou  a  medida  com  a  Lei  nº  3.179,  de  1º  de  setembro  de  1964:

perderiam  a  pensão  as  viúvas  que  se  casassem  novamente  ou  elas,  os  filhos

menores ou filhas viúvas e solteiras, que viessem a adquirir rendimentos. Já a Lei nº

6.806, de 6 de julho de 1976, do Governador Aureliano Chaves, eleva o valor  da

pensão para 50% dos subsídios, mantém o fim do benefício para viúvas que viessem

a  se  casar  novamente  e  exige  a  inexistência  de  rendimento  apenas  para  os

descendentes.  A  instituição  da  pensão  vitalícia  indiscriminadamente  e  no  valor

integral de subsídio para ex-Governadores”... Aqui está o problema, Sras. Deputadas

e  Srs.  Deputados,  e,  muitas  vezes,  a  imprensa  não  esclarece.  Os  antigos

Governadores, que eram éticos e tinham critérios muito objetivos, fizeram o que era

justo, mas aí surge o problema. “A instituição da pensão vitalícia indiscriminadamente

e no valor integral de subsídio para ex-Governadores deu-se, na realidade, através de

lei promulgada pelo então Governador Eduardo Azeredo, Lei nº 12.053, de 6/1/96. Tal

lei  referia-se ao plano de carreira dos servidores do Ministério  Público Estadual  e

abrigou em seu art. 9º a ‘pegadinha’ que estendeu o benefício aos ex-Governadores.”

Então  foi  criada  a  pensão  integral  indiscriminada  por  meio  de  uma  “emenda

frankenstein”,  de  um  projeto  que  tratava  do  Ministério  Público  Estadual.  Prestem

atenção agora à censura em Minas Gerais, pois aqui há censura oficial: “Quanto à

proibição  de divulgação  de  dados  relativos  a  esses  benefícios,  isso  começou  no

governo Aécio Neves, em lei sobre a consignação em folha de pagamento de servidor

ativo  ou  inativo  e  pensionista,  art.  8º  da  Lei  nº  15.025,  de  9/1/2004,  e  mantida

recentemente no art. 16 da Lei Delegada nº 19.490, de 13/1/2011, que trata desse

mesmo assunto,  firmada  pelo  Governador  Antonio  Anastasia.”  Vejam  bem,  Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, a proibição de divulgação dos dados também foi feita

por meio de uma “emenda frankenstein”,  no governo do Sr. Aécio Neves. E o Sr.

Governador Antonio Anastasia cometeu o mesmo erro em janeiro, quando renovou

esse artigo.  Esse erro foi  corrigido agora por meio de mensagem enviada a esta

Casa. “Note-se que, desde 1996, o assunto passou a ser tratado em leis sobre outras

matérias, todas promulgadas num mês em que muitos saem de férias e poucos leem
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o diário oficial do Estado.

Relato esses fatos por três motivos: em primeiro lugar, para que não se pense que

desde 1957 tenha havido conivência com essa prática no Estado de Minas Gerais;

em segundo lugar, para que os leitores possam se indagar da razão pela qual alguns

ex-Governadores  não se  valeram  do benefício;  em  terceiro  lugar,  para  mostrar  o

desconhecimento da população e da imprensa em geral em relação ao que fazem os

detentores de mandatos legislativos e executivos no Estado de Minas Gerais.”

Então,  esse artigo da Sra.  ex-Deputada Sandra Starling  nos ajuda a  refletir  um

pouco mais. Ajuda-nos a ver que é preciso retomar o sentimento ético dos nossos

governantes do passado. Muitas vezes, em função da censura imposta à imprensa e

à Casa Legislativa em Minas Gerais, acontecem coisas que não entendemos ou não

ficamos  sabendo  em  sua  inteireza.  Esse  artigo  ajuda  também  a  demonstrar  que

instrumentos como as leis delegadas estão a serviço desse tipo de prática porque, ao

serem  utilizadas,  como  os  decretos-leis  firmados  em  gabinetes  pelos  Chefes  do

Executivo,  sem  discussão  no  Plenário  da  Casa,  acabam  gerando,

indiscriminadamente, aberrações como essa de pensões alimentícias sem coerência

alguma.

Isso é prejudicial aos princípios da transparência e da publicidade. Isso é ruim para

a  democracia.  Assim,  parabenizamos  o  Governador  do  Estado  pela  iniciativa  de

revogar o benefício daqui para a frente. 

Mas queremos também que o governo reconheça o seu erro,  que diga que se

equivocou  ao  criar  um  privilégio  como  esse  para  os  ex-Governadores  do  nosso

Estado. E que também evite tratar de matérias polêmicas por meio de leis delegadas. 

Daqui a pouco, participaremos de uma reunião com representantes de movimentos

populares e sindicatos e com o nosso Presidente Dinis Pinheiro. Esses movimentos

vieram à Casa para, com o nosso bloco de oposição Minas sem Censura, convencer

a Mesa da Assembleia Legislativa da importância de a Secretária Renata Vilhena

comparecer ao Plenário da Casa para explicar o conteúdo das leis delegadas. Neste

ano  houve  uma  novidade.  Diferentemente  das  outras  épocas  do  governo  Aécio

Neves,  em  que  houve  mais  de  130  leis  delegadas,  o  Governador  Anastasia  fez

apenas 6  leis  delegadas.  Quem está  me ouvindo dirá  que ele  diminuiu,  mas,  na
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verdade, tratam-se de códigos de leis delegadas. A segunda lei  delegada tem 257

artigos,  mexe com  toda  a  estrutura  do  Estado,  criando  uma situação  de  grande

constrangimento.

O  Deputado  Rogério  Correia  (em  aparte)  -  Obrigado.  Estava  ouvindo  o  seu

pronunciamento e dando razão aos argumentos de V. Exa. Aproveito para fazer um

convite aos Deputados. Nosso bloco reuniu-se na semana passada para tratar do

assunto das leis  delegadas.  Apresentei  um requerimento convidando a  Secretária

Renata  Vilhena  para  uma  explicação  sobre  as  leis  delegadas,  sua  motivação,

quantidade de artigos e conteúdo, a fim de que pudéssemos saber como o Estado

pretende funcionar a partir dessas leis. Esse é um direito de todos nós Deputados, e

está feito o convite à Secretária. Como o requerimento ainda não foi aprovado e não

temos  a  data  da  visita,  hoje  estamos  recebendo  representantes  de  cerca  de  20

sindicatos, em geral dos servidores públicos, preocupados com a situação do serviço

público a partir das leis delegadas. Marcamos uma reunião com o Presidente Dinis

Pinheiro, a fim de apontar a necessidade da vinda da Secretária Renata Vilhena à

Assembleia para explicar à sociedade mineira o que foi feito e o que se pretende,

além do mero decreto das leis delegadas. Então quero convidar os Deputados para

se juntarem aos servidores e ao Presidente. Agradeço o Presidente Dinis Pinheiro

pelo  horário  marcado com os  sindicalistas.  Alguns  Deputados  questionam, pois  o

governo  federal  também  faz  medidas  provisórias.  É  verdade  que  essas  também

devem ser diminuídas, embora pelo menos sejam votadas. Talvez o nosso desafio

seja, a partir das explicações da Secretária Renata Vilhena, votar novamente as leis

delegadas já instituídas. Tenho certeza de que nem mesmo a base do governo irá

concordar com algumas delas. O escritório de prioridades estratégicas, por exemplo,

funcionará  paralelamente  a  toda a estrutura do  Estado,  vinculado ao gabinete  do

Governador. Não entendemos a razão disso. Consta um departamento jurídico, mas

já existe a Advocacia-Geral do Estado; um departamento de comunicação, mas já

existe  a  Secretaria  de  Comunicação;  um  departamento  de  planejamento,  e  eu

pergunto:  mas  a  Sra.  Renata  Vilhena  já  não  é  a  Secretária  poderosa  do

planejamento? Então esse escritório parece ser mais político que estratégico.

Concordo com V. Exa., esses assuntos devem ser debatidos na Assembleia pelo
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menos para que possamos tomar conhecimento e escutar os argumentos do governo

do Estado. Parabéns; e convido os Deputados a participarem dessa conversa com o

nosso Presidente. Obrigado.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte do nosso Líder, Deputado Rogério

Correia.  Tenho  convicção  de  que  nosso  Presidente,  Deputado  Dinis  Pinheiro,

compreenderá a importância e urgência da presença da Secretária Renata Vilhena

nesta Casa para que não cometamos novamente equívocos como esse que acabei

de  citar,  que  por  meio  de  lei  delegada  se  criem  pensões  alimentícias  vitalícias

indiscriminadamente  para  os  ex-Governadores  do  Estado,  o  que  passou

despercebido. Tenho certeza de que a Secretária Renata Vilhena comparecerá nesta

Casa para  explicar  ao  povo  de  Minas  Gerais  o  conteúdo  das  leis  delegadas  do

Governador Antonio Anastasia.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA PRESIDÊNCIA

A Presidência,  no  uso  da  atribuição  que  lhe  confere  o  inciso  I  do  art.  83  do

Regimento Interno, determina que o Projeto de Lei nº 1.369/2007, de autoria popular,

que dispõe sobre isenção do pagamento das tarifas de consumo de energia elétrica

para famílias de baixa renda, tenha sua tramitação reiniciada, nos termos do inciso I

do § 1º do art. 180 do Regimento Interno.

Sendo assim, a Presidência atribui ao referido projeto o nº 5/2011, ficando mantida

a distribuição às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de Fiscalização

Financeira. 

Mesa da Assembleia, 8 de fevereiro de 2011. 

Dinis Pinheiro, Presidente. 
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Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pelo Deputado Arlen Santiago - informando sua indicação para Líder do

PTB; e pelas Bancadas do PT e do PMDB e pelas representações partidárias do PRB

e do PCdoB - informando que o Bloco PT/PMDB/PRB/PCdoB passa a denominar-se

Bloco Minas sem Censura (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos dos Deputados Elismar Prado (205)

em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 2/2007, 4.061/2009, 1.069,

681, 680, 632, 80, 3, 4, 57, 58, 59, 60, 77, 79, 81, 83, 84, 85, 99, 100, 101, 312, 313,

317, 505, 526, 543, 544, 545, 547, 548, 550, 557, 567, 573, 586, 587, 588, 589, 590,

591, 592, 608, 609, 610, 611, 613, 616, 617, 619, 620, 621, 622, 623, 627, 628, 631,

633, 649, 676, 677, 678, 679, 682, 703, 712, 760, 789, 790, 797, 876, 922, 923, 957,

967, 970, 987, 1.015, 1.024, 1.045, 1.075, 1.076, 1.159, 1.160, 1.161, 1.217, 1.331,

1.500, 1.587, 1.625, 1.722, 1.829, 1.875, 1.902, 1.912, 1.966 e 1.968/2007, 2.021,

2.064, 2.111, 2.131, 2.279, 2.292, 2.328, 2.385, 2.429,  2.488, 2.535, 2.609, 2.644,

2.698, 2.766, 2.777, 2.797 e 2.819/2008, 2.971, 3.012, 3.029, 3.042, 3.059, 3.123,

3.156, 3.179, 3.180, 3.191, 3.223, 3.270, 3.295, 3.297, 3.313, 3.336, 3.401, 3.528,

3.638, 3.728, 3.984 e 4.010/2009, 4.225, 4.244, 4.246, 4.317, 4.347, 4.348, 4.351,

4.356, 4.383, 4.392, 4.404, 4.421, 4.423, 4.437, 4.438, 4.439, 4.446, 4.459, 4.506,

4.509, 4.518, 4.536, 4.554, 4.555, 4.601, 4.602, 4.650, 4.660, 4.726, 4.758, 4.767,

4.781, 4.798, 4.814, 4.815, 4.819, 4.820, 4.821, 4.878, 4.891, 4.893, 4.939, 4.942,

4.943, 4.961, 4.973, 4.981, 4.995, 5.006, 5.009, 5.010, 5.011, 5.012, 5.013, 5.014,

5.022, 5.033, 5.042, 5.044, 5.052, 5.066, 5.067, 5.077, 5.082, 5.083 e 5.095/2010 e

do Projeto de Lei Complementar nº 15/2007; e Elismar Prado e Almir Paraca (18),

solicitando o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 265, 529, 642, 710, 711, 715,

1.010 e 1.153/2007, 2.134, 2.399 e 2.823/2008, 3.087, 3.323 e 4.132/2009, 4.205,

4.230, 4.234 e 4.247/2010. 

Questão de Ordem

Deputado Alencar da Silveira Jr. - Sr. Presidente, registro nesta Casa voto de pesar
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à família  do  jogador  William Morais,  do  nosso América.  Os  desportistas  e,  tenho

certeza, todo o povo mineiro estão solidários à família desse paulista, que veio jogar

no América, em Belo Horizonte, e infelizmente foi assassinado pelas costas, no último

fim de semana, de sábado para domingo, depois de uma tentativa de assalto de três

jovens.  Como Presidente  do  América  Futebol  Clube,  deixo  minha solidariedade à

família,  a  quem  nosso clube deu  toda a  assistência  naquela  hora.  Parabenizo  a

PMMG, que, na mesma noite, solucionou o crime prendendo os assassinos. Hoje, Sr.

Presidente, está muito fácil matar as pessoas. Vários homicídios são praticados em

nossa cidade, em nosso Estado, no País. Leis mais severas precisam ser discutidas.

Está  na  hora  de  tratarmos  esse  assunto  com  mais  seriedade.  Em  Brasília,  no

Congresso,  os  Deputados  precisam  pensar  uma  nova  legislação.  Falando  como

cidadão, fica difícil, Sr. Presidente, aturarmos a violência que vem ocorrendo. Nossa

juventude parece estar sem rumo, os jovens passam por dificuldades, todavia não

vemos,  nos  governos  estaduais  e  federal,  qualquer  movimento  social  para  tentar

amenizar a situação. Jovens tiraram a vida de um outro jovem, que tinha um futuro

brilhante,  veio  para  Minas  Gerais  para  ficar  no  América  até  o  final  do  ano.  Com

certeza ele se destacaria no time, pois tinha qualidade esportiva para isso. Deixo

aqui, mais uma vez, nossa solidariedade à família. Está na hora de o governo pensar

no que podemos fazer, pensar acerca do que está acontecendo. Esse fato atingiu-nos

de forma muito próxima, atingiu o nosso América. Entretanto, ao abrirmos os jornais,

percebemos que diariamente esse tipo de crime vem ocorrendo, aliás, de forma cada

vez mais próxima de cada um de nós, Deputados. Está na hora de pensarmos a

violência, nesta Capital, neste Estado, no País, em uma dinâmica muito maior. Muito

obrigado, Sr. Presidente. 

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do

Deputado Rogério Correia em que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno

para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado Elismar Prado. A Presidência

defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos.  Com a palavra, o

Deputado Elismar Prado.

O Deputado Elismar Prado* - Boa tarde a todos e a todas. Primeiramente agradeço

a Deus e ainda a oportunidade de agora, nesta Casa, poder representar o povo de
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Minas Gerais. Saúdo toda a Mesa, sob a Presidência do Deputado Dinis Pinheiro,

bem  como  o  agora  Presidente  em  exercício.  Cumprimento  também  todos  os

Deputados e Deputadas.

Nesta  primeira  experiência  na  Assembleia,  neste  meu  primeiro  discurso  desta

tribuna,  considero  importante  falar  um  pouco  da  nossa  história.  Sou  oriundo  do

movimento  estudantil  e  formado  em  sociologia  pela  Universidade  Federal  de

Uberlândia,  assim  como  em  música.  Iniciamos  nossa  militância  no  movimento

estudantil. Além da formação teórica, aprendemos também a fazer política junto aos

movimentos  sociais,  principalmente  àqueles  ligados  à  educação.  Por  intermédio

dessa  nossa  trajetória,  aprendemos  que,  embora  seja  importante  investirmos  em

todas as áreas, é fundamental formamos cidadãos mais críticos, mais conscientes,

mais exigentes em relação aos seus direitos, o que só se faz por meio da educação:

caminho  que  constrói  as  condições  para  a  cidadania.  Aprendemos  isso  com  o

movimento estudantil,  enquanto defendíamos a educação, os professores. E assim

fizemos nossa história.

Em 2000, o Weliton Prado, Deputado por dois mandatos nesta Casa, foi eleito um

dos Vereadores mais votados em nossa cidade,  Uberlândia. Em 2002, foi  eleito o

Deputado Estadual mais votado da história da região do Triângulo, Alto Paranaíba,

Pontal e do Município de Uberlândia. 

Em 2004, ele já não estava mais na Câmara Municipal em função de sua eleição

para Deputado Estadual.

Já há alguns anos, eu vinha militando no movimento estudantil. Fui Diretor da União

Nacional  dos  Estudantes  por  Minas  Gerais.  Fui  Diretor  também  do  DCE  da

Universidade  Federal  de  Uberlândia,  ou  seja,  já  na  militância,  nos  movimentos

sociais.  O nosso partido  decidiu  que eu  disputasse a  eleição municipal  de  2004.

Assim,  nesse  ano,  fui  eleito  o  Vereador  mais  votado  de  Uberlândia,  quando

começamos,  então,  a  nossa caminhada  política.  Em  2006,  fizemos  a  dobradinha

Weliton  Prado,  candidato  à  reeleição  pelo  Estado,  e  eu,  candidato  a  Deputado

Federal.  Fui  o  segundo  mais  votado  do PT de  Minas  Gerais;  o  Weliton  Prado o

terceiro mais votado de todo o Estado, o mais votado do PT de Minas e, novamente,

o  mais  votado  da  história  do  Triângulo  Mineiro.  Foi  realmente  uma  votação
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consagradora.

Seguimos  o  nosso  trabalho.  Tive  uma  experiência  riquíssima  na  Câmara  dos

Deputados, onde atuei nas Comissões de Defesa do Consumidor e também na de

Educação e Cultura. Tive a honra muito grande de aprovar uma matéria fundamental

na minha trajetória, tanto é que no movimento estudantil sempre levantávamos essa

bandeira, que é a extensão da merenda escolar aos alunos do ensino médio. Até

então,  antes  do ano letivo  de 2009,  em toda a rede pública do  País,  só havia a

obrigatoriedade da merenda para o ensino fundamental. Os alunos do ensino médio

simplesmente não tinham acesso à merenda. Então, aprovei um projeto em 2007 que

foi  aprovado  pela  Câmara  em  todas  as  comissões  e  anexado  a  um  projeto  do

governo. Conseguimos, por meio dessa matéria, dessa iniciativa, gerar a nova lei da

merenda  escolar,  alterando,  assim,  a  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação,

contemplando aproximadamente nove milhões de estudantes que antes não tinham

direito  à  merenda  e  que  passaram  a  ser  inseridos  no  Programa  Nacional  de

Alimentação Escolar. Conseguimos também aprovar um ponto muito importante, qual

seja, uma cota de benefícios para a agricultura familiar. Inserimos na lei que 30% de

todos os recursos da merenda escolar serão utilizados para a aquisição direta dos

produtos da agricultura familiar,  dos pequenos produtores, garantindo não só uma

alimentação mais saudável para os estudantes como também emprego e renda no

campo.  São mais  de  R$600.000.000,00 de investimentos  nesse setor.  Em  Minas

Gerais muitos Municípios já estão inseridos no Programa de Aquisição de Alimentos.

As Prefeituras organizam as cooperativas, as associações dos pequenos produtores.

Isso foi fruto da nossa luta, dessa lei. Conseguimos, então, não só ampliar o acesso à

merenda, incluindo os alunos do ensino médio, como também estabelecer um cota

para  beneficiar  a  agricultura  familiar  de  todo  o  País.  Assim,  uma  marca  muito

importante do nosso mandato foi  a  aprovação da alteração da LDB, garantindo a

merenda para o ensino médio.

Acompanhamos também a agenda da Assembleia Legislativa nos dois mandatos do

Deputado Weliton Prado, as lutas em defesa dos consumidores, sobretudo contra as

altas  tarifas,  discutindo  as  questões  tributárias  de  Minas  Gerais,  principalmente

relativas  à  Cemig.  Participei  de  muitas  audiências  públicas na  Aneel  em Brasília,
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também  naquela  luta  em  que,  pela  primeira  vez  na  história,  nos  56  anos  da

companhia de energia de Minas Gerais, conseguimos uma redução significativa na

conta de luz, na ordem de 17% para os consumidores residenciais. Realmente foi um

marco. Essa luta continuará, pois é permanente.

Fui membro de uma CPI em Brasília que investigou a composição, a metodologia

do cálculo da tarifa de energia elétrica. Foi bastante importante essa participação na

CPI, pois tivemos a oportunidade de corrigir uma falha, realmente uma injustiça muito

grande. Constatamos, e o próprio Tribunal de Contas da União acatou e reconheceu

o nosso trabalho, que,  de 2002 a 2009,  os consumidores tiveram um prejuízo  de

R$1.000.000.000,00 por ano. Portanto, foram mais de R$7.000.000.000,00 cobrados

indevidamente dos consumidores de todo o Brasil. 

Então conseguimos corrigir esse erro no cálculo da tarifa, e, de 2009 para cá, isso

não incide mais sobre a conta. Mas ainda hoje lutamos na Justiça. Representamos

uma ação no Ministério Público Federal, que acompanha esse processo, esperando

ter a possibilidade de ressarcir todos os consumidores que pagaram pela conta de

energia elétrica cobrada indevidamente. Portanto,tivemos a sorte de corrigir o erro,

que,  dessa  época  para  a  frente,  não  ocorrerá  mais.  Como  isso  era  feito?  Para

calcular  a tarifa,  leva-se em conta toda a base de consumidores do Estado,  bem

como  os  custos  da  companhia,  mas  isso  é  feito  no  ano  anterior.  A  base  dos

consumidores cresce no ano seguinte, e eles não levam em conta esse crescimento.

Então o erro estava no cálculo, pois aí residia essa cifra de R$1.000.000.000,00, que

a cada ano eram cobrados indevidamente dos consumidores do Brasil. Conseguimos

corrigir esse erro, mas ainda lutamos na Justiça para que os consumidores sejam

ressarcidos. Aliás, o Deputado Weliton Prado acompanha essa agenda em Brasília, a

fim de estabelecermos realmente uma metodologia mais humanitária no período das

audiências públicas da Aneel,  período em que se fazem os balanços referentes à

tarifa. Aproveitando o nosso tempo, quero falar sobre uma agenda que tivemos ontem

em  Uberlândia  com  o  Sr.  José Geraldo  Sales,  o  novo  Superintendente  da  Caixa

Econômica Federal,  quando assinamos mais  de R$100.000.000,00 em convênios,

beneficiando dezenas de Prefeitos da região do Triângulo, do Alto Paranaíba e do

Pontal,  os  quais  se referem a programas federais  e recursos oriundos e que são
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indicações  dos  Deputados  ao  Orçamento  Geral  da  União.  Então  são  muitos

convênios  de  minha  autoria.  Ao  todo,  nos  quatro  anos  de  mandato  na  Câmara

Federal, indiquei mais de R$70.000.000,00 em emendas parlamentares, muitas das

quais  já  foram  pagas,  enquanto  outras  ainda  estão  em  processo  e  foram

empenhadas. Privilegiamos a educação, a cultura e, sobretudo, os programas, por

exemplo, o Pró-Infância, que é a construção de unidades escolares de ensino infantil.

Na  verdade  se  trata  de  20  escolas  de  ensino  infantil  que  serão  construídas  no

Triângulo Mineiro. Então essas são emendas que indicamos para o Orçamento. Aliás,

duas  já  foram  entregues  em  Monte  Alegre  e  Tupaciguara.  Indicamos  também

R$10.000.000,00 para  a aquisição de ônibus  escolares,  o  Programa Caminho da

Escola, que visa transportar gratuitamente os alunos da zona rural de todo o País.

Então  indicamos  mais  de  R$10.000.000,00  para  Minas  Gerais,  com  mais  de  65

Municípios  mineiros  contemplados.  Neste  ano  mais  20  Municípios  receberão  os

veículos  do  Programa Caminho da Escola,  que  visa  também combater  a  evasão

escolar e permitir, garantir realmente o acesso dos estudantes da zona rural à escola.

Na  verdade  são  ônibus  construídos  em  parceria  com  o  Inmetro,  garantindo  a

acessibilidade e todas as condições. Esses veículos são projetados para o transporte

na zona rural. Portanto priorizamos ações como a construção de escolas e creches, a

expansão universitária e a aquisição de transporte escolar. Além disso, conseguimos

aprovar a extensão universitária para os Municípios de Monte Carmelo e Ituiutaba. E

agora Patos de Minas também receberá uma extensão universitária.

Além  de  indicarmos  recursos  no  Orçamento  e  trabalharmos  para  ajudar  os

Municípios  de  Minas  Gerais,  cumpriremos  o  nosso  papel  no  Bloco  Minas  sem

Censura, onde faremos uma oposição propositiva e afirmativa para mudarmos o que

tem  de  ser  mudado,  discutirmos  a  questão  dos  servidores  públicos,  que  não

aguentam  mais  o  salário  de  fome,  as  dificuldades  dos  servidores  da  segurança

pública, dos nossos policiais e a questão da juventude; e ainda fazermos a ponte com

o governo federal. Aliás, estamos discutindo a criação de um escritório da Presidência

em Minas Gerais para facilitarmos o acesso e a nossa interlocução com o governo

federal. Temos o apoio da nossa bancada federal de Minas na Câmara Federal. O

Deputado  Weliton  Prado,  representante  de  Minas,  continua  sintonizado  com  esta
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Casa, ainda tem agenda neste Estado e, sem dúvida, fará um grande trabalho, ou

seja,  sua representação já  está fazendo uma grande diferença naquela  Casa,  na

Câmara Federal.

A Deputada Liza Prado (em aparte) - Quero desejar um profícuo mandato a V. Exa.,

Deputado Elismar Prado, pessoa que muito bem conheço. Tenho certeza de que já é

sucesso garantido e que a população se sentirá muito bem representada. Participei,

com  V.  Exa.  e  com  o  Deputado  Weliton  Prado,  das  campanhas  contra  tarifas

abusivas. Tenho certeza também de que o Deputado Weliton Prado já está atento não

só quanto à questão do consumidor, mas também em relação às tarifas de energia,

que  considero  muito  importantes.  Estamos  enfrentando  agora,  Deputado  Elismar

Prado, um problema gravíssimo, em que a Aneel já solicitou a tarifa diferenciada, para

que a população pague mais caro em horário de pico. E sabemos que aqui em Minas

Gerais a Cemig já havia feito essa tentativa e nós participamos de uma campanha

contrária,  em  defesa  do  consumidor,  porque  é  realmente  um  horário  em  que  o

consumidor vai pagar mais caro, o que prejudica a população. Participei também com

V. Exa. de CPIs em Brasília,  não só na de energia, mas também na de crianças

desaparecidas. Portanto, tenho certeza de que, com seu conhecimento na área da

educação, V. Exa. - que foi Diretor da UNE e participou ativamente de movimentos

secundaristas  e  de  estudantes  -  fará  um  belo  trabalho  nesta  Casa  na  área  da

educação,  na  defesa  do  nosso  povo.  E  também  em  relação  à  cultura,  pois  o

Deputado Elismar Prado é músico formado, é um artista completo e certamente a sua

sensibilidade  artística,  o  seu  conhecimento  cultural  fará  com  que  entendamos  a

cultura  como  um  passo,  um  rumo  à  transformação  de  uma  sociedade.  Desejo,

Deputado Elismar Prado, muito sucesso a V. Exa. Pode contar comigo nas matérias

importantes para o nosso povo, nas ações afirmativas. O Deputado Elismar Prado é

muito  preparado  como  cientista  social,  tenho  certeza  de  que  irá  colaborar  nas

comissões  desta  Casa;  com  sua  experiência  de  Deputado  Federal  que  foi,  com

certeza poderemos ajudar nosso povo.

Fiquei  muito  contente  ao  participar,  ontem,  do  encontro  com  V.  Exa.,  a  que  o

Deputado Tenente  Lúcio  esteve presente,  assinarmos convênios  importantes  para

vários Municípios. Participei também com V. Exa. da campanha da Presidente Dilma,
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o que foi um prazer. Agora, com o governo federal trazendo recursos para o nosso

Estado,  tenho  certeza  de  que  poderemos  mostrar  que  aqui  também  há  projetos

importantes. Aliás, o Deputado votou várias matérias na Câmara dos Deputados e

agora, com essa bagagem, que considero altamente capacitada, tenho certeza de

que o Deputado Elismar Prado será um dos mais atuantes nesta Casa. Deixo aqui os

meus cumprimentos e ressalto a honra de poder compartilhar dessa tribuna, com este

aparte. Cumprir o mandato a seu lado é uma honra, sinto uma emoção muito grande.

O Deputado Elismar Prado* - Antes de concluir, Sr. Presidente, quero agradecer as

palavras  da  Deputada  Liza  Prado.  Sem  dúvida  ela  já  demonstra  toda  a  sua

preocupação com o povo de Minas Gerais. Sou suspeito para falar - assim como ela

ao falar de mim -, mas conhecemos muito bem a história um do outro, tanto a política

como a de vida,  mas,  sem dúvida,  a Deputada Liza Prado tem um compromisso

inabalável em defesa da justiça, em defesa do povo. Acompanho sua história, seu

trabalho,  trata-se  de  uma pessoa sempre  aguerrida,  sempre  combativa,  firme em

defesa dos injustiçados. Onde houver injustiça, a Deputada Liza Prado estará, aliás

sempre esteve presente para fazer a defesa dos injustiçados. Sem dúvida V. Exa. fará

um grande trabalho nesta Casa. Torcemos pelo seu sucesso, bem como pelo sucesso

de todos os Deputados e Deputadas desta Casa. Que tenham um grande mandato.

Que façamos aqui um debate realmente democrático, Situação e Oposição, e que

todos possam realmente trabalhar em defesa deste Estado, honrar e agradecer, com

muito trabalho, os votos de confiança que recebemos do povo de Minas Gerais.

O  Deputado  Tenente  Lúcio  (em  aparte)*-  Obrigado,  Presidente,  Deputado  José

Henrique.  Quero cumprimentar o Deputado Elismar Prado. Fomos Vereadores em

Uberlândia, conheço bem a sua família e a sua trajetória política. Deputado Elismar,

do fundo do meu coração, desejo-lhe total sucesso. Espero que continue trilhando os

caminhos  como um  vitorioso,  como já  vem  fazendo.  V.  Exa.  é  praticamente  um

garoto,  mas  já  foi  Deputado Federal  e  veio  agora  para  a  Assembleia  Legislativa

trazendo grande experiência.  Desejo-lhe  total  sucesso e  que continue da mesma

forma. Os Deputados vão aprender a conhecê-lo melhor, não apenas no Plenário,

mas também na viola, tocando o Hino Nacional. Isso para nós é muito importante.

Seja bem-vindo! Que Deus o abençoe!
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O Deputado Elismar Prado* - Agradeço o Deputado Tenente Lúcio. Ele também é

Deputado  da  nossa  região,  Alto  Paranaíba,  da  cidade  de  Uberlândia.  Fomos

companheiros na Câmara Municipal. Tivemos uma grande e boa convivência. É um

Deputado que possui grande trabalho em defesa de Minas, mais destacadamente no

esporte, área a que se dedica. Sua atividade é muito importante para a nossa região

e para o Estado. Agradeço suas palavras. Trabalharemos em defesa do Estado de

Minas Gerais, honrando cada voto que recebemos do povo.

Agradeço ao Presidente José Henrique. Quero dizer que, ao longo das reuniões,

vamos  esclarecer  e  defender  os  nossos  projetos.  Apresentei  muitas  proposições

nesta  Casa.  Espero  contar  com o  apoio  das  companheiras  e  dos  companheiros.

Agradeço a todos.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em

que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Rômulo Viegas. A Presidência defere o requerimento e fixa

ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Rômulo Viegas.

O  Deputado  Rômulo  Viegas*  -  Boa  tarde,  caro  Presidente,  Deputado  José

Henrique;  demais  membros  da  Mesa;  Sras.  Deputadas e Srs.  Deputados.  É uma

alegria  fazer  novamente  um  pronunciamento  neste  Plenário.  Atendendo  a

reivindicação do Deputado João Leite, o farei na tribuna. 

Amigas  e  amigos que nos assistem, minha fala  tem o  propósito  de  buscarmos

alguns  caminhos,  métodos,  parcerias,  conselhos  e  projetos  para  conquistarmos

resgates de valores morais. O apóstolo Marcos, em seu evangelho, mostra que Jesus

deixou o segundo mandamento, de extrema importância para todos: amar ao próximo

como a si mesmo. Tarefa essa extremamente difícil; mais difícil ainda em função dos

tempos que estamos vivendo.

Caro Presidente, Deputado José Henrique,  estamos acompanhando de perto as

informações  da  mídia  e  vivendo  de  forma  perplexa  a  violência  que  nos  assola:

professores sendo assassinados no ambiente acadêmico;  outros  indivíduos sendo

assassinados  fria  e  violentamente;  pais  matando  filhos  e  vice-versa;  enfim,  um

desrespeito total. Há uma quebra de valores de forma acentuada.
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Várias vezes fui convidado para ser paraninfo ou patrono de turmas de formatura.

Como professor,  também ando assustado,  porque hoje as  festas  de formatura se

transformaram e podem, verdadeiramente, ser comparadas a torcidas de futebol. São

cornetas e apitos; enfim, o que deveria ser feito na solenidade da festa estão fazendo

na colação de grau. Muitas vezes não podemos nem mais compartilhar da tradicional

bênção que os nossos filhos tomavam, alguns ainda tomam.

Caros  Deputados  Doutor  Wilson  Batista  e  Marques  Abreu,  realmente  há

necessidade de revermos, de resgatarmos esses valores. As estatísticas mostram o

alto índice de violência. As políticas públicas que se restringem à aplicação de verbas

- entendo-as nas três esferas de governo, federal, estadual e municipais - não estão

conseguindo minimizar esses efeitos.

Há necessidade, sim, de voltarmos no tempo, de buscarmos a tradicional e rigorosa

disciplina escolar em que os alunos tinham todo um roteiro de obediência e respeito e

quando as famílias tinham tempo para se reunir à mesa do almoço. Hoje o que vemos

são famílias praticamente desestruturadas.

Ou seja, é muito bom que o Parlamento mineiro, pelo fórum de desenvolvimento

que  está  sendo  promovido,  abra  cada vez  mais  esta  Casa  para  as  opiniões,  os

projetos, a troca de ideias, os contrapontos, mas, se não começarmos a buscar os

valores mais tradicionais, com o resgate da moral e da ética, certamente não vamos

caminhar  muito  bem.  O ensinamento  de  Jesus,  quando  nos  pede  para  amar  ao

próximo,  é  que  o  façamos  com  ênfase,  força  e  determinação.  Aí,  sim,  teremos

condição  de  fazer  interferências  mais  ricas  e  claras,  principalmente  em  prol  das

pessoas que têm menos assistência nos aspectos social, financeiro e cultural.

Portanto, caros pares nesta Casa, teremos, nesses quatro anos, meios de buscar

mecanismos para melhorar a nossa sociedade, pela prática do amor e do respeito ao

próximo. Hoje é muito comum que as famílias não tenham tempo, no dia a dia, para

uma conversa, na busca dos valores cristãos. É muito comum que os Prefeitos nos

procurem,  de  forma  excepcional,  trazendo  as  demandas  de  suas  cidades,  mas

raramente eles nos solicitam uma confraternização ou um debate em que possamos

apresentar meios e formas de resgatar o ambiente familiar, portanto o respeito ao

próximo.
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Lamento  o  assassinato,  ocorrido  no  último domingo,  do  jogador  do  Corinthians

cedido ao América Futebol Clube, fato que foi noticiado na mídia por se tratar de

figura conhecida. Então penso em quantos estão sendo assassinados pelos bairros,

periferias,  Distritos  e  cidades  deste  país  e  aos  quais  não  se  dá  destaque  ou

notoriedade? Quantas crianças abandonadas por mães em cestões de lixo? Quantos

crimes estão acontecendo e dos quais às vezes não temos nem ciência? Portanto,

conclamo  os  pares  desta  Casa  para,  juntos,  promovermos  um  resgate  do

comportamento de respeito ao próximo e estendo esse chamado a todos os que

querem um bom viver e uma boa convivência. Com prazer, concedo aparte ao ilustre

Deputado João Leite, meu irmão em fé.

O Deputado João Leite (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Rômulo Viegas. Só

poderíamos esperar de V. Exa. uma manifestação como essa. Professor e educador

que  é,  sabe  bem  da  importância  de  nos  voltarmos  -  nossas  crianças,  nossa

juventude, toda a nossa sociedade - para esses caminhos de valores fundamentais,

valores cristãos, que devem organizar a sociedade.

V. Exa. aborda um tema que está nos jornais do País, o aumento da violência no

Brasil, que é espantoso. É interessante observar, nos números aqui expostos, uma

inversão  que  vem  acontecendo  no  Brasil:  de  2002  a  2007,  a  região  onde  mais

aumentou a violência foi o Nordeste. Para dar uma ideia, o Estado da Bahia teve 97%

de aumento da violência nesse período. Também interessante - e é algo com que nos

preocupamos em nosso Estado - é que estão ampliando as chamadas UPPs no Rio

de Janeiro. Essa modalidade de pacificação é engraçada, porque nela a polícia entra

e deixa os criminosos fugirem. 

Minha preocupação é que eles desejem fugir para Minas Gerais. V. Exa. faz um

alerta importante sobre o cuidado maior que teremos de ter em nossa fronteira.

O governo de Minas tem um projeto chamado Cinturão das Fronteiras. Aumentar a

segurança nas fronteiras é realmente importante. No entanto, os números estão aqui,

e o que me preocupa é que a Bahia quer implantar as UPPs também. Se a lógica

utilizada for a mesma do Rio de Janeiro, eles entrarão nas comunidades em Salvador

e  demais  cidades  da  Bahia  onde  aparecem  esses  índices  de  violência,  e  os

criminosos fugirão também para Minas Gerais.
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Portanto,  a  região  Norte,  da  nossa  querida  companheira  Deputada  Ana  Maria

Resende, tem de tomar muito cuidado com a divisa a partir de Montes Claros para

que  os  criminosos  da  Bahia  não  fujam  para  o  nosso  Estado.  Dizem  que  essa

modalidade é  um sucesso.  Ela  abre  as  portas  para  os criminosos  fugirem e não

serem presos. Foi muito interessante aquela ação da polícia do Rio de Janeiro ao

entrar no Complexo do Alemão e já não haver criminosos lá.

O Secretário de Segurança do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, diz que essa

é  uma  forma  nova.  Ele  só  pode  estar  rindo  da  gente  ao  dizer  que  houve  uma

migração de criminosos. Migração para onde, Prof.  Rômulo Viegas? Ensine-nos o

que seja migração.  Os criminosos  saem do Complexo do Alemão e da  Bahia.  O

governo do PMDB no Rio de Janeiro lançou essa modalidade; o do PT na Bahia quer

acompanhá-lo; e Beltrame diz que houve uma migração. Se realmente houve essa

migração, qual é a dúvida dele? Afinal, a migração foi para onde? Onde estão esses

criminosos, Deputado Rômulo Viegas?

O Deputado Rômulo Viegas* - Muito obrigado, Deputado João Leite. V. Exa. está

sempre atento a esses dados estatísticos e, evidentemente, também preocupado com

a questão social  do relacionamento.  Acredito que todos os pares presentes nesta

tarde saibam muito bem como é importante ter  uma família  estruturada em casa,

lugar onde começam os primeiros ensinamentos.

Realmente, do jeito que está, com uma sociedade mais preocupada em aparecer e

ter do que voltada para os ensinamentos do evangelho - que, para mim, é o melhor e

maior  código  moral  deste  país  e  do  mundo  -,  a  situação  é  preocupante.

Independentemente de questões religiosas, qualquer pessoa que se dedicar à leitura

do evangelho com certeza encontrará aí ditames corretos para ter uma vida correta,

com possibilidades de também ajudar o seu próximo a ter uma vida correta. Isso é o

amor, que muitas vezes é deixado de lado.

A Deputada Liza Prado (em aparte) - Gostaria de agradecer ao Deputado Rômulo

Viegas o aparte e dizer-lhe que estou muito sensibilizada com suas palavras.

Estava  conversando  com  o  Deputado  João  Leite  sobre  o  grande  problema da

violência  em  Minas  Gerais  e,  principalmente,  a  violência  com  as  mulheres.

Percebemos como é necessário reforçarmos as políticas públicas, incrementarmos os
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centros de referência e termos uma agenda permanente de combate à violência. Não

é possível que ainda grande parte dos homens ache que o corpo da mulher pertence

a  eles,  sentindo-se  no  direito  de  espancar  não  só  a  elas  como também  nossas

crianças. É preciso analisarmos profundamente a violência. Trata-se de uma questão

de saúde pública.

Deputado Rômulo Viegas, como V. Exa. disse muito bem, além do problema da

desagregação  familiar,  temos  o  problema  das  drogas  invadindo  nossas  casas.

Somente quem tem um filho ou uma filha dependente químico sabe o sofrimento que

é não ter um local para tratamento. O que vemos é que houve omissão generalizada

dos Municípios, do Estado e do governo federal. 

Acredito na Dilma, que colocou uma boa quantidade de mulheres em seu governo e

tem conseguido quebrar paradigmas. O governo Lula também abriu esse espaço.

Quanto à questão da saúde, Deputado, creio que, com o fortalecimento do SUS,

combateremos não apenas a violência, mas também suas causas e consequências.

As famílias de presos passam por humilhações, porque, na verdade, não há acesso

decente aos presídios e às penitenciárias. Não há um local para serem acolhidas,

protegidas  do  sol  e da  chuva.  Além disso,  nossas penitenciárias  e  presídios  não

ressocializam, e esse é o exemplo de todo o Brasil.

Então,  Deputado,  no  momento  em  que  V.  Exa.  apresenta  propostas,  preciso

aparteá-lo, agradecendo-lhe a oportunidade, para dizer-lhe que devemos lutar para

combater a violência em todas as suas esferas. É preciso fortalecer a família, ajudar

na implementação de políticas públicas e, principalmente, na instalação de clínicas de

recuperação.

Para  concluir,  ressalto  que  estive  conversando  com  o  Deputado  Lafayette  de

Andrada, que se encontra na Secretaria de Defesa Social, sobre o fato de nossas

crianças serem apreendidas e não haver uma clínica de internação para tratá-las.

Não adianta a apreensão se não houver  tratamento  e  acompanhamento.  Isso vai

gerando violência, e essa tem vários vieses. Sabemos disso. Esse é um problema

social muito grande, cuja responsabilidade é de todos.

Portanto,  deixo  meu  apoio  a  suas  propostas.  Devemos  permanecer  firmes.  Na

realidade, não importa a bandeira partidária. Sabemos que a população de Minas e
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do Brasil fica apavorada com a violência, que é um problema social grave. É preciso

haver  políticas  públicas;  é  preciso  colocar  o  dedo  na  ferida.  Conte  comigo  para

trabalharmos juntos com o objetivo de solucionar o problema da violência em nosso

país.

O Deputado Rômulo Viegas* - Para concluir, Sr. Presidente, agradeço à Deputada

Liza Prado, que, com certeza, é uma grande representante das mulheres no nosso

Parlamento.

Continuarei afirmando que liberdade em excesso, Deputado Marques, não nos leva

a lugar algum. Devemos ditar regras aos filhos, netos, jovens, instituindo para eles a

disciplina. Há muitos anos, dizia Tancredo Neves que a liberdade é muito bonita e é o

primeiro  compromisso de  Minas,  mas  não  pode ser  praticada  em  excesso.  Deve

haver  respeito  e  admiração.  Repito,  Deputado João Leite,  o Evangelho  de  Jesus

Cristo -  o  qual  V.  Exa.  conhece de cor  -  é  o melhor  caminho para encontrarmos

ferramentas de bom relacionamento, respeito e amor ao próximo.

Encerro, Sr. Presidente, conclamando os pares para, além das políticas públicas

que  apresentaremos  para  a  solução  das  demandas  no  contexto  da  violência,

buscarmos mecanismos para levar  mais  amor  e carinho aos cidadãos mineiros e

brasileiros. Muito obrigado e até a próxima.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 9, às 14 horas, com a seguinte ordem do

dia:  (-  A ordem do dia  anunciada foi  publicada na edição anterior.).  Levanta-se a

reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 8/2/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Paulo Geraldo Rodrigues,

ocorrido em 4/2/2011, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Tiago Ulisses, notificando o falecimento de Bárbara Vidal de Oliveira,

ocorrido em 6/2/2011, em Lagoa da Prata. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO  HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 11 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 9/2/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Doutor Viana

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

Correspondência: Mensagem nº 11/2011 (encaminhando o Projeto de Lei nº 6/2011),

do Governador do Estado - Ofícios - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de

Proposições:  Projeto  de  Lei  nº  7/2011  -  Requerimentos  nºs  2  a  74/2011  -

Requerimentos  da  Deputada  Luzia  Ferreira  e  dos  Deputados  Almir  Paraca,  Fred

Costa  (10),  Délio  Malheiros,  Paulo  Lamac  e  Elismar  Prado  (2)  -  Comunicações:

Comunicações da Bancada do PV e das representações partidárias do PSL, PSB,

PMN, PSC e PP, da Bancada do PSDB e das representações partidárias do DEM,

PPS, PHS, PRTB, PR, PRP, PTC e PTdoB e do Deputado Antônio Júlio - Oradores

Inscritos: Discursos da Deputada Rosângela Reis e do Deputado Rogério Correia;

questão de ordem; discursos dos Deputados Almir Paraca e Tadeuzinho Leite - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações -

Despacho  de  Requerimentos:  Requerimentos  do  Deputado  Elismar  Prado  (2);

deferimento  -  Questões  de  ordem  -  Requerimento  do  Deputado Rogério  Correia;

deferimento;  discurso  do  Deputado  Carlin  Moura  -  Requerimento  do  Deputado

Bonifácio  Mourão;  deferimento;  discurso  do  Deputado  João  Leite  -  Questões  de

ordem - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Jayro Lessa - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro

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

Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão - Bosco -

Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Cássio Soares -

Celinho do Sinttrocel  -  Célio  Moreira  -  Dalmo Ribeiro  Silva -  Deiró  Marra -  Délio

Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir  -
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Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto  Abramo  -  Gustavo  Perrella  -  Gustavo  Valadares  -  Hélio  Gomes  -  Ivair

Nogueira -  João Leite -  João Vítor  Xavier  -  Leonardo Moreira -  Liza Prado - Luiz

Carlos Miranda -  Luiz Henrique -  Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira -  Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pompílio Canavez - Rogério Correia - Romel Anízio - Rômulo Viegas - Rosângela

Reis - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite -

Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Adelmo Carneiro Leão, 2º-Secretário “ad hoc”, procede à leitura da

ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Jayro  Lessa,  3º-Secretário,  nas  funções  de  1º-Secretário,  lê  a

seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 11/2011*

Belo Horizonte, 8 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Encaminho a Vossa Excelência para exame dessa egrégia Assembleia Legislativa

Projeto de lei que dispõe sobre a regularização da situação de segurados do Fundo

de  Assistência  ao  Pecúlio  dos  Servidores  Públicos  do  Estado  de  Minas  Gerais  -

Funapec -, criado pela Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009, e cria a taxa de

administração para o Funapec.

Com  a  publicação  da  Lei  nº  18.682,  de  2009,  restou  consignado  que  serão
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beneficiários do Funapec tão somente os servidores do Estado e seus dependentes,

conforme se observa do teor do seu art. 4º. 

Sucede  que,  até  a  edição  da  Lei  nº  18.682,  eram  beneficiários  da  carteira  de

seguros do  Ipsemg os  servidores  municipais,  os  ex-segurados  do serviço  público

estadual a que se refere o art. 96 do Decreto nº 26.562, de 1987 e os servidores da

Justiça não remunerados pelo Estado a que se refere o § 1º do art. 3º do mesmo

Decreto, desde que regularmente inscritos na carteira. 

Assim sendo, como a finalidade da Lei nº 18.682, de 2009, não foi a de eliminar tais

categorias de segurados, mas sim de promover melhorias na gestão da carteira de

seguros do Estado, faz-se necessário corrigir a mencionada distorção, a fim de que

esses segurados sejam reinseridos na legislação de regência.

Ademais, faz-se necessário estabelecer taxa em favor do Ipsemg, qualificado como

Agente Executor e Agente Financeiro do Funapec pela Lei nº 18.682, de 2009, e pelo

Decreto nº 45.514, de 2010, pelo exercício das atividades de administração do citado

Fundo. Nos termos do aludido decreto, a carteira de seguros e pecúlio deverá ser

operacionalizada  de  acordo  com  padrões  de  gestão  securitária,  o  que  requererá

investimentos em automatização e modernização das rotinas atualmente adotadas

com vistas a, especialmente, diminuir os prazos de pagamento dos valores devidos

aos beneficiários.

Essas, Senhor Presidente, as razões que me levam a submeter à consideração dos

seus Nobres Pares o presente Projeto de lei.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.

PROJETO DE LEI Nº 6/2011

Dá nova redação ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009, e dá

outras providências. 

Art. 1º - Fica acrescido ao art. 4º da Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009, o

seguinte parágrafo único: 

“Art. 4º - (...)

Parágrafo  único.  O  disposto  no  “caput”  aplica-se  aos  seguintes  grupos  de

servidores regularmente inscritos e em dia com as contribuições para o Plano de

Pecúlio e Seguros do Ipsemg na data de publicação desta lei: 
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I - servidores municipais contribuintes de pecúlio e seguros, desde que observado o

disposto no art. 86 da Lei Complementar nº 64, de 25 de março de 2002;

II - ex-segurados do serviço público estadual a que se refere o art. 96 do Decreto nº

26.562, de 19 de fevereiro de 1987; e 

III - os servidores da Justiça não remunerados pelo Estado a que se refere o § 1º do

art. 3º do Decreto nº 26.562, de 19 de fevereiro de 1987.”

Art. 2º - Fica instituída em favor do Ipsemg, Agente Executor e Agente Financeiro do

Funapec, taxa de administração no valor correspondente a 1% (um por cento) do

somatório  dos  prêmios  pagos  aos  beneficiários  dos  ex-segurados,  deduzidas  do

próprio Fundo. 

Parágrafo único - O Funapec poderá constituir reserva com as sobras do custeio

das  despesas  do exercício,  cujos  valores  serão utilizados  para  os  fins  a  que  se

destina a taxa de administração. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação e retroage os seus efeitos

à data de publicação da Lei nº 18.682, de 28 de dezembro de 2009.”

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

Fiscalização Financeira para parecer, termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento

Interno.

* - Publicado de acordo com o texto original.

OFÍCIOS

Do Sr. Agostinho Patrus Filho, Secretário de Turismo (2), solicitando a esta Casa

que  indique  um  membro  titular  e  um  membro  suplente  para  compor  o  Conselho

Estadual  de  Turismo  e  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

7.041/2010, da Comissão de Turismo.

Do  Sr.  Bilac  Pinto,  Secretário  de  Desenvolvimento  Regional  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.889 e  6.934/2010, da Comissão de

Participação Popular.

Do  Sr.  Braulio  Braz,  Secretário  de  Esportes  e  da  Juventude  (2),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.843 e  6.962/2010, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr.  Anderson  Costa  Cabido,  Prefeito  de  Congonhas,  prestando  informações
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relativas ao requerimento do Deputado Wander Borges encaminhado por meio do

Ofício nº 2.214/2010/SGM.

Do  Sr.  Antônio  Lima  Bandeira,  Presidente  da  Emater-MG  (4),  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.835, 6.958, 6.988 e 6.989/2010, da

Comissão de Participação Popular.

Do  Sr.  Arlindo  Porto  Neto,  Presidente  em  exercício  da  Cemig,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.872/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  José  Élcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG  (7),  prestando

informações  relativas aos  Requerimentos n°s  6.846,  6.866,  6.871,  6.874,  6.888 e

6.969/2010, da Comissão de Participação Popular, e 7.040/2010, da Comissão de

Turismo.

Do Cel. PM Hebert Fernandes Souto Silva, Corregedor da Polícia Militar, prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.758/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  nº  6.746/2010,  do

Deputado Carlin Moura.

Do  Sr.  Fabrício  Torres  Sampaio,  Secretário  Adjunto  de  Transportes,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.858/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Cristovam Joaquim Fernandes Ramos Filho, Promotor de Justiça, prestando

informações  relativas  a  requerimento  da  Comissão  de  Assuntos  Municipais

encaminhado por meio do Ofício nº 2.132/2010/SGM.

Do Sr. Marcello Guilherme Abi-Saber, Secretário de Assuntos Institucionais de Belo

Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.754/2010,  da

Comissão de Transporte.

Do Sr.  Felipe  Estabile  Moraes,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Educação,

prestando  informações  relativas  ao  Projeto  de  Lei  nº  4.955/2010,  em  atenção  a

pedido da Comissão de Justiça. (- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4.955/2010.)

Do Sr.  Felipe  Estabile  Moraes,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Educação,
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prestando informações relativas ao Requerimento n° 5.739/2010, do Deputado Carlin

Moura.

Da Sra.  Marta  de Sousa Lima,  Chefe de Gabinete da Secretaria  de Saúde (5),

prestando informações relativas aos Requerimentos n°s 6.870/2010, da Comissão de

Saúde, e 6.826, 6.883, 6.933 e 6.957/2010, da Comissão de Participação Popular.

Da Sra. Cláudia Parma Machado, Gerente de Vigilância Sanitária de Alimentos da

Secretaria  de  Saúde,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n°

6.764/2010, da Comissão Extraordinária de Integração ao Parlamento do Mercosul.

Da Sra.  Helenice Machado Mendes Rutkowski,  Diretora da Superintendência de

Planejamento,  Gestão  e  Finanças  da  Secretaria  de  Fazenda  (2),  encaminhando

cópias de documentos relativos a contratos que menciona, celebrados entre o Estado

e o Banco do Brasil. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74

da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Jane Carla Lopes Mendonça, Diretora de Planejamento e Gestão Interna

do Instituto Brasileiro de Museus, informando a celebração de termo de cooperação

entre esse Instituto e a UFMG, com os objetivos que menciona. (- À Comissão de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  José  Francisco  da  Silva,  Superintendente  de  Avaliação  e  Qualidade  da

Atuação do Sistema de Defesa Social  da  Secretaria  de  Defesa Social,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.937/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Da  Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênio  do

Ministério do Desenvolvimento Agrário, encaminhando cópia do Quinto Termo Aditivo

de Prorrogação de Ofício ao Convênio nº 102/2005, firmado entre esse Ministério e o

Iter-MG.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Marcus  Bicalho,  Chefe  de  Gabinete  da  Secretaria  de  Transportes  (2),

prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.850  e  6.890/2010,  da

Comissão de Participação Popular. 

Do  Sr.  Paulo  Alkmim,  Ouvidor  de  Polícia,  prestando  informações  relativas  ao
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Requerimento n° 6.816/2010, da Comissão de Direito Humanos.

Do  Sr.  Rodrigo  Rodrigues  dos  Santos,  do  BNDES,  informando  a  liberação  de

recursos desse Banco para a Secretaria de Fazenda. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do Sr.  Francisco  Pinto  da  Fonseca,  da  Gerência  de Saneamento  Ambiental  da

Feam, prestando informações relativas ao Requerimento n° 3.819/2009, da Comissão

de Participação Popular.

Da Sra. Sueli  Xavier de Oliveira, Conselheira Tutelar  da Regional Centro-Sul de

Belo Horizonte, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.600/2010, da

Comissão de Direitos Humanos.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

PROJETO DE LEI Nº 7/2011

Acrescenta parágrafos à Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido dos seguintes parágrafos:

“Art. 12 - (...)

§  ...  -  Fica o Poder  Executivo autorizado,  na  forma,  no prazo e  nas condições

previstos em regulamento, a reduzir a carga tributária para até 12% (doze por cento)

nas operações internas com álcool para fins carburantes referidas no item 9 da Tabela

F anexa a esta lei.

§  ...  -  Para  fins  de  compensação  da  perda  de  receita  tributária  resultante  do

disposto no parágrafo anterior, não compensada pela elevação do consumo de álcool

para fins carburantes, fica o Poder Executivo autorizado a aumentar a carga tributária

nas operações internas com gasolina referidas no item 9 da Tabela F anexa a esta lei,
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no percentual  suficiente para a recomposição da receita  tributária  do imposto,  na

forma, no prazo e nas condições previstos em regulamento.”.

Sala das Reuniões, 9 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A proposição ora em exame foi resultado de decisão de plenário, como

parte  da  conclusão  e  do  compromisso  assumido  pelos  participantes  do  ciclo  de

debates Biocombustíveis: Álcool e Biodiesel, que a Assembleia Legislativa realizou

em 23/5/2005, com o objetivo de discutir as perspectivas para Minas Gerais com o

incremento da produção e o uso dos biocombustíveis líquidos, os desafios para sua

produção e  os  instrumentos  para  promover  a  inclusão social  e  a  participação da

agricultura familiar na cadeia de produção do biodiesel no Estado, o qual contou com

o apoio e a participação de diversas autoridades federais e estaduais,  técnicos e

empresários do setor.

A proposta também é uma justa reivindicação do setor  sucroalcooleiro,  um dos

segmentos do agronegócio que mais se destaca na geração de emprego, renda e

divisas e na realização de investimentos. Não obstante o expressivo crescimento da

produção  mineira  nos  últimos  anos,  essa  expansão  está  comprometida  pela  alta

carga tributária imposta ao álcool combustível.

Enquanto a alíquota do ICMS incidente nas operações internas com álcool é de

25%  em  nosso  Estado,  nos  Estados  de  São  Paulo  e  Paraná,  essa  alíquota  foi

reduzida  para  12%  e  18%,  respectivamente.  Além  disso,  Minas  tem  perdido

investimentos no setor, em virtude de incentivos e benefícios concedidos em outros

Estados, como Goiás, Mato Grosso e Tocantins.

Com a redução da carga tributária, os produtores mineiros poderão competir em

igualdade  de  condições  com  os  produtores  dos  Estados  vizinhos,  criando  as

condições  para  tirar  proveito  da  expansão  da  demanda  do  álcool  combustível

proporcionada pela venda dos carros biocombustíveis. Assim, viabiliza-se o aumento

da  produção  e  o  direcionamento  das  vendas  para  o  mercado  mineiro,  o  que

compensará,  em  grande  parte,  a  queda  da  arrecadação  tributária.  O  estímulo  à

utilização do álcool  combustível  traz  também indiscutíveis  vantagens para o  meio

ambiente e para os consumidores.
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Portanto, faz-se necessária uma redução que realmente tenha impacto no setor e

na vida dos consumidores. Isso porque a tentativa do governo estadual de baratear o

álcool combustível não deu certo. O Executivo reduziu a carga tributária de 25% para

22%.  Aumentou  o  imposto  sobre  a  gasolina.  Resultado:  o  consumidor  ficou  sem

opção barata para abastecer os carros. A gasolina subiu 3% em um mês; o álcool,

que  deveria  ter  ficado  mais  barato,  ficou  2,42%  mais  caro  nos  postos  de  Belo

Horizonte e Região Metropolitana em janeiro do corrente ano.

A fim de cumprir o disposto no art. 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto

prevê, como medida de compensação para a perda de receita, a elevação da carga

tributária da gasolina, a qual, acreditamos, será mínima, dado o grande impulso que a

medida trará para o setor sucroalcooleiro.

Ressaltamos, ainda,  que a gasolina vendida em nosso Estado é uma das mais

baratas de todo o País. Por esse motivo, uma pequena elevação no seu preço pode

ser perfeitamente absorvida pelo mercado.

Por  essas  razões,  é  imperiosa  a  necessidade  de  aprovarmos,  o  quanto  antes

possível,  este  projeto  como  uma  medida  de  justiça  com  a  população  mineira,

corroborando no esforço nacional para a redução da carga tributária.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

REQUERIMENTOS 

Nº 2/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulada manifestação

de aplauso à Unimed-BH pelos 40 anos de sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  3/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulado  voto  de

congratulações com a comunidade de Três Marias pelos 48 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 4/2011, do Deputado Adelmo Carneiro Leão, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Universo  Produção  pela  promoção  da  14ª  Mostra  de

Cinema de Tiradentes. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 5/2011, dos Deputados Duarte Bechir e Duilio de Castro, em que solicitam seja

formulado voto de congratulações com o Sr. Antônio Carlos Andrada por sua posse

no  cargo  de  Presidente  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado.  (-  À  Comissão  de
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Administração Pública.)

Nº  6/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes, à Subsecretaria de Obras Públicas e à Diretoria-Geral do

DER-MG pedido de providências para que seja executado, com a devida urgência,

serviço de patrolagem no trecho não pavimentado da MG 314 que liga o Município de

Peçanha ao entroncamento da estrada que liga o Município de Virgolândia ao de

Coroaci.

Nº  7/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes, à Subsecretaria de Obras Públicas e à Diretoria-Geral do

DER-MG pedido de providências para que seja viabilizada, com a devida urgência, a

recuperação asfáltica da Rodovia Frei Leopoldo Maria Borgerik - LMG-744 -, sentido

São José da Safira, que liga o Município de Virgolândia ao de Nacip Raydan.

Nº  8/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Transportes, à Subsecretaria de Obras Públicas e à Diretoria-Geral do

DER-MG pedido de providências para que seja viabilizada, com a devida urgência, a

recuperação  asfáltica  da  Rodovia  Cônego  João  Avelino  dos  Reis,  no  sentido  de

Governador  Valadares,  que liga  o  Município  de  Virgolândia  ao  entroncamento  da

estrada que liga o Município de Coroaci ao de Peçanha - MG-314. (- Distribuídos à

Comissão de Transporte.)

Nº 9/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado à

Secretaria de Saúde pedido de providências para que estude a viabilidade de criação

de  uma  gerência  regional  de  saúde  no  Município  de  Itajubá.  (-  À  Comissão  de

Saúde.)

Nº 10/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que conceda o Título de Cidadão

Honorário do Estado ao Sr. Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado. (- À

Comissão de Administração Pública.)

Nº 11/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Arquidiocese  de  Belo  Horizonte  pelos  90  anos  de  sua

criação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 12/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto
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de  congratulações  com  a  comunidade  de  São  João  da  Mata  pelos  48  anos  de

emancipação desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 13/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cap. PM Eduardo Dantas Rosa, Comandante da 137ª Cia

PM, pelo trabalho desenvolvido durante quatro anos no comando da Polícia Militar em

Ouro Fino. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 14/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Professor Aldo Ambrósio Morelli por sua dedicação ao longo

dos anos na direção da FAI - Centro de Ensino Superior em Gestão, Tecnologia e

Educação, e com o Professor José Cláudio Pereira por sua posse no cargo de Diretor

desse Centro. (- À Comissão de Educação.)

Nº 15/2011, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Nélio Aurélio de Souza por sua eleição para o cargo de

Presidente da Câmara Municipal de Nova Lima.

Nº 16/2011, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Maurílio  Zacarias  por  sua  eleição  para  o  cargo  de

Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto.

Nº 17/2011, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Fábio Rodrigues Ferreira por sua eleição para o cargo de

Presidente da Câmara Municipal de Perdões. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº  18/2011,  do  Deputado  Gil  Pereira,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Presidenta  da  República  pedido  de  providências  para  a  criação  da  Universidade

Federal do Norte de Minas,  com sede no Município de Montes Claros, reiterando

pedido  formulado  anteriormente  por  meio  do  Requerimento  nº  6.295/2010.  (-  À

Comissão de Educação.)

Nº 19/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Fuad Noman por sua posse no cargo de Presidente da

Gasmig. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº 20/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com Sr.  José Milton de Carvalho Rocha,  Prefeito  Municipal  de
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Conselheiro  Lafaiete,  por  sua  posse  no  cargo  de  Presidente  da  Associação  dos

Municípios da Microrregião do Alto Paraopeba - Amalpa. (- À Comissão de Assuntos

Municipais.)

Nº 21/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Carlos Pimenta por sua posse no cargo de Secretário de

Trabalho e Emprego.

Nº 22/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Sra.  Maria  Coeli  Simões  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretária da Casa Civil e Relações Institucionais.

Nº 23/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sérgio Barroso por sua posse no cargo de Secretário

Extraordinário da Copa do Mundo.

Nº 24/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Alexandre Silveira por sua posse no cargo de Secretário

Extraordinário de Gestão Metropolitana.

Nº 25/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Bilac Pinto por sua posse no cargo de Secretário de

Desenvolvimento Regional.

Nº 26/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Adriano  Magalhães  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretário de Meio Ambiente.

Nº 27/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Carlos Melles por sua posse no cargo de Secretário de

Transportes.

Nº 28/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com o  Sr.  Agostinho Patrus  Filho  por  sua posse no  cargo  de

Secretário de Turismo.

Nº 29/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Gil  Pereira  por  sua  posse  no  cargo  de  Secretário

Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri  e  do

Norte de Minas.
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Nº 30/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Wander Borges por sua posse no cargo de Secretário de

Desenvolvimento Social.

Nº 31/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  Sra.  Dorothea  Wernek  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretária de Desenvolvimento Econômico.

Nº 32/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Lafayette  de  Andrada  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretário de Defesa Social.

Nº 33/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Nárcio Rodrigues por sua posse no cargo de Secretário

de Ciência e Tecnologia.

Nº 34/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Elmiro  Nascimento  por  sua  posse  no  cargo  de

Secretário de Agricultura.

Nº 35/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Djalma Morais por sua posse no cargo de Presidente da

Cemig.

Nº 36/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Moacyr Lobato de Campos Filho por sua posse no cargo

de Controlador-Geral do Estado.

Nº 37/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Ricardo Simões por posse no cargo de Presidente da

Copasa-MG.

Nº 38/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Eliane Parreiras por sua posse no cargo de Secretária

de Cultura.

Nº 39/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Osvaldo Borges por sua posse no cargo de Presidente

da Codemig.

Nº 40/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com a Sra. Andréa Neves da Cunha por sua posse no cargo de

Presidente do Servas.

Nº 41/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Cel. PM Luis Carlos Dias Martins por posse no cargo de

Chefe do Gabinete Militar do Governo de Minas Gerais. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 42/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Cel.  Sílvio  Antônio  Melo  por  sua  posse  no  cargo  de

Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. (- À Comissão de

Segurança Pública.)

Nº 43/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr.  Marco Antoni  Romanelli  por  sua posse no cargo de

Advogado-Geral do Estado.

Nº 44/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Tadeu Barreto por sua posse no cargo de Chefe do

Escritório de Prioridades Estratégicas de Minas Gerais.

Nº 45/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Antônio Jorge Souza Marques pelo brilhante trabalho

desenvolvido à frente da Secretaria de Saúde.

Nº 46/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Danilo de Castro pelo brilhante trabalho desenvolvido à

frente da Secretaria de Governo.

Nº 47/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Renata Vilhena pelo brilhante trabalho desenvolvido à

frente da Secretaria de Planejamento.

Nº 48/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Leonardo Colombini pelo brilhante trabalho desenvolvido

à  frente  da  Secretaria  de  Fazenda.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de Administração

Pública.)

Nº  49/2011,  do  Deputado  João  Vítor  Xavier,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à comunidade de Alvinópolis pelo 120º aniversário desse
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Município.

Nº 50/2011, do Deputado João Vítor Xavier, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Caeté pelo 297º aniversário desse Município. (-

Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 51/2011, do Deputado Rogério Correia, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  conferir  ao  ex-Presidente  da

República Luiz Inácio Lula da Silva o Título de Cidadão Honorário de Minas Gerais. (-

À Comissão de Administração Pública.)

Nº  52/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Presidente do Ipsemg pedido  de providências  para agilizar  o credenciamento dos

profissionais e empresas de saúde cujos processos já se encontram na Diretoria de

Saúde dessa instituição. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  53/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Presidente da Fundação Educacional Caio Martins pedido de informações detalhadas

sobre as ações implementadas para a revitalização e modernização, bem como para

a  atualização  metodológica  e  pedagógica  dessa  Fundação.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 54/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Defesa Social e de Governo pedido de providências para a liberação

de recursos financeiros para a construção do Centro de Internação de Adolescentes

no Vale do Aço. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 55/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para

implementar, equipar e manter os Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do

Adolescente nos Municípios do Estado. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº 56/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Governo pedido de providências para a

liberação de recursos financeiros para os Municípios atingidos pelas chuvas deste

ano. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 57/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado e ao Secretário de Governo pedido de providências para a
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implantação de um câmpus da Uemg no Vale do Aço.

Nº 58/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado ao

Ministro  da  Educação  e  ao  Reitor  da  UFMG  pedido  de  providências  para  a

implantação de um câmpus da UFMG no Município  de Ipatinga.  (-  Distribuídos à

Comissão de Educação.)

Nº 59/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias  de  Defesa  Social  e  de  Governo  pedido  de  providências  para  a

implantação do Programa Fica Vivo no Bairro Esperança, no Município de Ipatinga.

Nº 60/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Defesa Social e de Governo pedido de providências para a liberação

de uma viatura para patrulhamento no Município de Naque.

Nº 61/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Defesa Social e de Governo pedido de providências para a liberação

de uma viatura para patrulhamento no Município de Periquito.

Nº 62/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Defesa Social e de Governo pedido de providências para a liberação

de três viaturas para patrulhamento no Município de Belo Oriente. (- Distribuídos à

Comissão de Segurança Pública.)

Nº 63/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Mesquita.

Nº 64/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Ipaba.

Nº 65/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Santana do Paraíso.

Nº 66/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Belo Oriente.

Nº 67/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às
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Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Naque.

Nº 68/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Coronel Fabriciano.

Nº 69/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Marliéria.

Nº 70/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Vargem Alegre.

Nº 71/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Bom Jesus do Galho.

Nº 72/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Pingo d'Água.

Nº 73/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

implantação do programa Travessia no Município de Entre Folhas. (- Distribuídos à

Comissão do Trabalho.)

Nº  74/2011,  do  Deputado  Sávio  Souza  Cruz,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso ao Sr.  Flávio Decat  de Moura por sua indicação para a

Presidência de Furnas. (- À Comissão de Minas e Energia.)

Do  Deputado  Almir  Paraca  em  que  solicita  seja  realizada  ainda  neste  ano  a

segunda edição do seminário “Minas de Minas” como forma de colaborar com as

discussões do Plano Nacional de Mineração e de promovê-las, de forma a dar origem

ao  novo  marco  regulatório  das  atividades  minerárias  no  Brasil.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar da Mobilidade Urbana.
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Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar da Revitalização do Anel Rodoviário.

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar do Rodoanel de Belo Horizonte.

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar "Eu quero metrô para BH".

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar em Defesa dos Animais.

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar em Defesa e Incentivo ao Complexo Viário Sul.

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar em Defesa do Idoso.

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar em Defesa e Apoio ao Turismo em Minas Gerais.

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar BR-381.

Do Deputado Fred Costa  em que solicita  seja  comunicada a  criação da Frente

Parlamentar em Defesa e Apoio aos Dependentes Químicos.

Do Deputado Délio Malheiros, apoiado pelos Deputados Anselmo José Domingos,

Carlin Moura, Carlos Mosconi, Cássio Soares, Celinho do Sinttrocel, Célio Moreira,

Dalmo Ribeiro Silva, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de

Castro, Fabiano Tolentino, Fred Costa, Gilberto Abramo, Gustavo Corrêa,  Gustavo

Perrella, Hely Tarqüínio, Jayro Lessa, João Leite, Liza Prado, Luiz Henrique, Luzia

Ferreira,  Marques  Abreu,  Mauri  Torres,  Neilando  Pimenta,  Sargento  Rodrigues,

Tadeuzinho  Leite  e  Tiago  Ulisses,  em que solicita  seja  comunicada  a  criação da

Frente Parlamentar pela Segurança no Anel Rodoviário.

Da  Deputada  Luzia  Ferreira,  apoiada  pelos  Deputados  Alencar  da  Silveira  Jr.,

Anselmo José Domingos, Antonio Lerin, Bruno Siqueira, Carlos Henrique, Celinho do

Sinttrocel, Dalmo Ribeiro Silva, Dilzon Melo, Doutor Viana, Duilio de Castro, Elismar

Prado,  Fabiano  Tolentino,  Fred  Costa,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo  Valadares,  Ivair

Nogueira, João Leite,  João Vítor Xavier,  Juninho Araújo, Liza Prado, Maria Tereza



191
____________________________________________________________________________

Lara, Marques Abreu, Paulo Lamac, Rômulo Viegas, Rosângela Reis, Sávio Souza

Cruz  e  Vanderlei  Miranda,  em  que  solicita  seja  comunicada  a  criação  da  Frente

Parlamentar da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Do Deputado Paulo Lamac, apoiado pelos Deputados Adelmo Carneiro Leão, Ana

Maria Resende,  Anselmo José Domingos, Bonifácio Mourão,  Carlin  Moura,  Carlos

Henrique, Celinho do Sinttrocel, Célio Moreira, Délio Malheiros, Doutor Viana, Elismar

Prado,  Fabiano Tolentino,  Gustavo Corrêa, Gustavo Valadares,  Hélio  Gomes, Ivair

Nogueira, João Vítor Xavier, Juninho Araújo, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Neider

Moreira,  Rogério  Correia,  Romel  Anízio,  Sargento  Rodrigues,  Tadeuzinho  Leite,

Vanderlei Miranda e Zé Maia, em que solicita seja comunicada a criação da Frente

Parlamentar de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.

- São também encaminhados à Mesa requerimentos do Deputado Elismar Prado

(2).

Comunicações

-  São também encaminhadas  à  Mesa comunicações da Bancada do PV e  das

representações partidárias do PSL, PSB, PMN, PSC e PP, da Bancada do PSDB e

das representações partidárias do DEM, PPS, PHS, PRTB, PR, PRP, PTC e PTdoB e

do Deputado Antônio Júlio.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, a Deputada Rosângela Reis.

A Deputada Rosângela Reis -  Cumprimento o Exmo. Presidente Deputado José

Henrique, os Deputados presentes, a TV Assembleia e todos os mineiros que nos

assistem.

Primeiramente quero parabenizar a Mesa e os demais Deputados eleitos para esta

17ª  Legislatura.  Meu  desejo  é  que  todos  tenham  um  mandato  exitoso,  cheio  de

sucesso,  e  que  esta  Casa  Legislativa  continue  trabalhando  com  transparência,

seriedade e que seja a âncora, um dos pilares para o desenvolvimento dos trabalhos

que serão realizados nestes próximos quatro anos.

Como estamos iniciando um novo mandato nesta Casa Legislativa, tenho que, em

primeiro lugar, agradecer a Deus por ter-me ajudado até este momento a chegar até

aqui.  Trata-se  de  uma  missão  de  vida,  pois  é  assim  que  encaro  o  papel  de
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representante do povo. É uma missão divina e, portanto, uma tarefa sagrada que

pretendo continuar honrando com toda a minha fé e coragem. Cabe a mim também

agradecer a generosidade do povo mineiro, especialmente aos cidadãos e às cidadãs

dos 263 Municípios que depositaram em nosso trabalho mais um voto de confiança. 

Quero  enfatizar  também  minha  gratidão  aos  Prefeitos,  Vereadores  e  lideranças

políticas que estiveram lado a lado conosco nessa longa e difícil jornada que foi a

campanha eleitoral  de 2010.  Essa campanha foi  marcante,  sobretudo porque,  em

plena batalha eleitoral, tive de arrancar do lugar mais profundo de minha alma forças

necessárias para superar a dor do falecimento de minha mãe, Ponciana de Oliveira

Bragança, parteira da cidade de Mesquita, minha terra natal. De minha mãe herdei o

sangue de mulher guerreira, o DNA de amor ao próximo e do serviço à comunidade.

Ofereço  minha  vitória  nas  urnas  em sua homenagem  e,  diante  do  seu exemplo,

reforço  aqui  o  meu compromisso de dar  continuação ao seu trabalho  pelos  mais

necessitados.

Foi imbuída desse espírito solidário que me dediquei a buscar investimentos para

mudar  a  vida  dos  nossos  irmãos  e  cidadãos  durante  o  primeiro  mandato.

Apresentamos emendas parlamentares para investimentos na educação, com obras

de  reforma  e  construção  de escolas,  quadras  e  coberturas,  laboratórios  e  outras

melhorias  -  nada  menos  que  80  escolas  estaduais  de  Municípios  como Ipatinga,

Coronel Fabriciano, Timóteo, Santana do Paraíso, Mesquita, Belo Oriente, Marliéria,

Antônio Dias, Braúnas e Joanésia. Apoiamos mais de 200 entidades assistenciais

com o repasse de verbas, recursos utilizados para construção e reforma de imóveis,

compra de veículos, computadores, televisores, geladeiras, aparelhos de som, fogões

e cadeiras de rodas. Interviemos e garantimos recursos junto ao governo estadual

para  a  execução  de  obras  de  pavimentação  -  por  meio  do  Proacesso  -,  de

saneamento básico, de iluminação, entre outras fundamentais para a região do Vale

do  Aço  e  Leste  mineiro.  Nas  áreas  de  saúde  e  segurança,  contribuímos  com  a

indicação de viaturas, ambulâncias, equipamentos e medicamentos que garantem a

tranquilidade das nossas famílias. Conquistamos também, por meio do apoio do Dr.

Fernando Miranda, a implantação de várias agências dos Correios para os Municípios

e o programa Energia do Bem, da Cemig e do governo de Minas, que permitiu a
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instalação  de  equipamentos,  como  aquecedores  solares,  lâmpadas,  geladeiras  e

chuveiros especiais. Com esses aparelhos houve uma economia de energia de até

50% para as entidades sociais, como asilos, creches, casas de passagem, centros de

recuperação  de  dependentes  químicos,  além  de  hospitais.  Aprovamos  a  Lei  do

Voluntariado Transformador, Lei nº 18.716, que está em vigor desde 9/1/2010. Por

meio dela, o Estado passa a ter a responsabilidade de ajudar a preparar cidadãos e

instituições  para  a  prática  do  voluntariado  transformador,  motivo  de  orgulho  para

todos nós, mineiros, principalmente porque já estamos vivenciando os preparativos

da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Realizamos várias audiências

públicas  defendendo  os  trabalhadores,  as  crianças,  os  jovens,  os  portadores  de

necessidades especiais, os idosos, as mulheres vítimas de violência, as famílias.

Diante de tudo isso, encerrei meu primeiro mandato com uma avaliação positiva e a

sensação de dever  cumprido, mas também com a certeza de que é possível e é

preciso fazer ainda mais.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Quero  registrar  que,  enquanto

Subsecretário de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, andei muito pelo Vale

do Aço, onde era notória e destacada sua ação parlamentar. V. Exa. soube usufruir

bastante  do  excelente  governo que Aécio  Neves realizou,  bem como do governo

Anastasia, trazendo inúmeros benefícios para as camadas sociais mais carentes. O

projeto Conviver, da Cemig, atende as pessoas mais necessitadas, trazendo alegria e

conforto para essa população. Registro na Casa a brilhante ação parlamentar de V.

Exa. no Vale do Aço. 

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada. Sabemos que ainda temos muito a fazer,

mas  reafirmamos  que  temos  fôlego  e  compromisso  para  fazer  um  trabalho  em

parceria com o governo do Estado e os Deputados desta Casa. Que o povo, que nos

colocou aqui democraticamente por meio do voto, possa estar satisfeito com a missão

que realizaremos nesta Casa.

O Deputado Doutor Viana (em aparte) - Nobre Deputada, é com muita alegria que

faço este aparte. Primeiramente, com um sentimento cristão, desejo manifestar minha

solidariedade com V. Exa. nas saudades de sua mãe. V. Exa. guarda uma saudade

gostosa devido ao enorme exemplo e educação que ela lhe deu, principalmente no
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desejo de servir  aos mais carentes e necessitados. Receba nosso afeto cristão e

amor fraterno por esse sentimento que V. Exa. manifestou.

Em segundo lugar, quero falar sobre a alegria do povo mineiro, principalmente do

Vale do Aço, pelo seu retorno a esta Casa, pelo seu trabalho e serenidade, por ser

uma pessoa equilibrada e moderada, cuja tranquilidade invejamos. Que Deus lhe dê

muita saúde e luz, para que continue brilhando e trabalhando, principalmente pelos

mais carentes de Minas, e mais ainda pela sua querida região do Vale do Aço, onde

está inserida a sua Ipatinga. Sucesso e que Deus a abençoe sempre.

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada. Tenho aprendido muito nesta Casa com V.

Exa. Sou de uma família de 13 irmãos e busco fazer o melhor possível, trabalhando

em  sintonia  e  parceria  com  os  Deputados,  respeitando  os  mais  antigos.  Que

possamos  fazer  um  trabalho  contínuo  e  progressivo  para  atingir  os  resultados

esperados.

O Deputado Dalmo Ribeiro Silva (em aparte) - Obrigado. Saúdo V. Exa. pelo seu

retorno merecido. É uma garantia tê-la como colega parlamentar, por sua experiência

na vida pública, defendendo sua região com tanto denodo e vontade. Particularmente,

tenho um carinho muito especial por V. Exa., porque participou ativamente da nossa

Comissão de Constituição e Justiça, em que teve um papel muito significativo, e na

Comissão do Trabalho, que tão bem presidiu. Fico muito feliz com a presença de V.

Exa.,  que trará a todos nós a garantia  de continuidade do trabalho, a lealdade, a

amizade  e  a  sensibilidade  feminina.  Aprecio  a  serenidade  de  V.  Exa.  em  seus

pronunciamentos e declarações. Isso é muito importante.  Trata-se da voz de uma

mulher que, por meio do equilíbrio, traz para todos muitos momentos convergentes na

política mineira. Deus abençoe novamente o seu mandato, que nos traz uma alegria

imensa. Felicidades.

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada, Deputado Dalmo Ribeiro Silva. Também

estou  muito  feliz  por  continuar  neste  Parlamento  com  V.  Exa.,  que executou um

brilhante trabalho na Comissão de Constituição e Justiça. E ainda gostaríamos que

continuasse fazendo parte dessa Comissão, mas, como V. Exa. mesmo disse, temos

de dar oportunidade para outros Deputados. Neste Parlamento há outros colegas que

também podem contribuir com a Comissão, entretanto quero fazer um pedido a V.
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Exa. para que continue participando dos trabalhos da Comissão de Constituição e

Justiça. Sei que realizou trabalhos difíceis, os quais lhe tomaram muito tempo. Espero

que V. Exa. continue acompanhando o trabalho dessa Comissão. 

A Deputada Liza Prado (em aparte) - Gostaria de lhe desejar muito sucesso neste

mandato. Fico muito contente em compartilhar este Plenário com V. Exa., que é uma

pessoa muito tranquila.  Estaremos juntas na bancada feminina discutindo temas -

aliás, alguns propostos por V. Exa., os quais considero muito importantes. Poderemos

discutir sobre a participação da mulher no poder, a diferença que fazemos quando

chegamos  a  um  parlamento,  a  uma tribuna,  o  que podemos  fazer  de  novo para

avançarmos nas conquistas e lutas que as mulheres têm travado, uma vez que tantas

derramaram seu sangue para termos esta liberdade hoje. Estamos convivendo há

poucos dias, mas tenho uma agradável sensação em estar ao seu lado, pois é muito

comprometida.  Tenho  certeza  de  que  realizaremos  trabalhos  importantes  para  o

nosso Estado. Parabéns!

A Deputada Rosângela Reis - Obrigada, Deputada.

A Deputada Luzia Ferreira (em aparte) - Também gostaria de dizer que estou muito

feliz com sua eleição, Deputada Rosângela. Somos apenas cinco Deputadas. Temos

um desafio no Brasil, único país do mundo que se democratizou com a presença ativa

das mulheres,  que hoje ocupam um espaço considerável  na sociedade,  mas não

conseguiram romper a barreira da participação nos espaços de decisões políticas,

como nos  parlamentos  e  no  Executivo.  V.  Exa.  está  fazendo  história  com  a  sua

reeleição, como também as Deputadas Maria Tereza Lara e Ana Maria Resende, que

são veteranas. Eu e a Deputada Liza Prado estamos chegando. A sua reeleição, além

de ser um fato importante para os eleitores, principalmente os do Vale do Rio Doce,

Ipatinga e região, também tem um simbolismo para todas as mulheres mineiras e

brasileiras, o de ter sido uma mulher que rompeu a barreira do poder e que agora

está aqui representando todas nós, mulheres. Parabéns e sucesso em seu mandato.

A Deputada Rosângela  Reis  -  Obrigada,  Deputada Luzia  Ferreira.  Os próximos

quatro anos chegam com a firme convicção de que vou empenhar-me diuturnamente,

desdobrar-me, para atender às expectativas da nossa população. É hora de renovar o

espírito e de reafirmar nossa aliança com milhões de mineiros que esperam muito de
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mim  como  parlamentar,  com  a  sensibilidade  da  mulher  e  mãe  que  não  medirá

esforços  para  representá-los.  Desde  o  primeiro  até  o  derradeiro  dia  desse  novo

mandato,  seguirei  movida  pela  vontade  de  ir  além  das  conquistas  dos  primeiros

quatro anos. Para isso, estabeleci um plano de metas com as minhas prioridades

máximas, como a consolidação da Região Metropolitana do Vale do Aço - RMVA -,

com a implantação da agência metropolitana. Ocupamos o 11º lugar do PIB do Brasil,

portanto  lutamos  pelo  reconhecimento  por  parte  do  Estado  e  da  União  dessa

importância. Com a metropolitanização, haverá tarifas comuns para o transporte e a

telefonia, cooperação na saúde, na educação e na área social.

Ou seja,  teremos  condições  de  minimizar  as  desigualdades existentes  entre  os

Municípios. Alguns têm baixos índices de desenvolvimento humano, sérios problemas

de infraestrutura e de saneamento básico, sistema de saúde precário, falta de vagas

nas  escolas  públicas,  desemprego,  falta  de  moradias,  jovens  em  situação  de

vulnerabilidade,  problemas  com  drogas,  como  o  “crack”,  que  está  afligindo  as

famílias. O crescimento desordenado da região e a conurbação entre os Municípios

faz com que novos investimentos devam ser realizados. Um apoio maior do Estado e

do governo federal,  por  meio  dos programas de governo,  faz-se  necessário  para

melhoria da qualidade de vida das pessoas que ali residem.

Além  da  Região  Metropolitana,  defendemos  a  geração  de  empregos  e  a

qualificação profissional  com a implantação de centros  de formação profissional  e

incentivos para o emprego; a implantação da vara especializada da mulher, do Centro

Viva a Vida, do centro de internação de adolescentes, do Hemocentro; a consolidação

dos Arranjos Produtivos Locais - APLs - e do setor metal-mecânico do Vale do Aço; e

a extensão do câmpus universitário para o Vale do Aço. Almejamos também realizar o

grande sonho de todo o Leste mineiro:  a duplicação da BR-381,  para por  fim às

tragédias diárias que consomem as vidas dos nossos entes queridos.

A duplicação  significa  mudar  o  nome  dessa  estrada,  que  nos  acostumamos  a

chamar de estrada da morte, rodovia assassina. Ela será denominada caminho para

a vida e para o desenvolvimento social e econômico do Vale do Aço e de todos os

Municípios do Leste mineiro. 

Deixo registrado aqui nosso empenho. Pedimos o apoio dos novos Deputados para
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a continuidade da Frente Parlamentar em Defesa da Duplicação da BR-381. Essa

frente foi criada em 2007, logo que entrei nesta Casa. Tivemos aqui várias ações e

movimentos  realizados  desde  as  audiências  públicas  da  Casa,  movimentos  de

paralisações na BR-381. Oficiamos o Ministério Público Federal para que tomasse

medidas de sinalização, porque temos perdido várias vidas ali.

Registro aqui  essa notícia de  jornal  do dia 28 de janeiro.  É mais uma tragédia

familiar  que aconteceu  com  a  Sra.  Sílvia  Heringer,  que  perdeu  dois  filhos  e  sua

própria  mãe  em  uma  tragédia  na  BR-381.  Essas  tragédias  têm  acontecido

diariamente.  Essa perda é dos familiares  também, que ficam inconsolados com a

morte  de  seus  entes  queridos.  Cada  acidente  desses  é  como  se  acontecesse

conosco. Sabemos que a BR-381 está com um tráfego antigo e que a rodovia foi

melhorada, mas precisamos realmente de sua duplicação, que está na agenda da

Presidente Dilma Rousseff.

No entanto queremos dar continuidade para que essa luta possa chegar  até os

Ministérios  do  Planejamento  e  dos  Transportes,  até  o  DNIT  e  até  a  própria

Presidência  da  República.  Portanto  queremos  pedir  prioridade,  urgência  na

duplicação da BR-381. Gostaria de deixar, de público, Sr. Presidente, o que consta

nos jornais: “A má gestão emperra obras na BR-381”. Em 2003 foi feito um pedido

pelo Ministro do Planejamento. Uma Oscip foi contratada para fazer o projeto, mas

ela  não  conseguiu  concluir  nem  a  terça  parte  dele.  Acompanharemos  tudo,

juntamente com o Tribunal de Contas da União. Peço ao Deputado Carlin Moura,

também votado na região, e aos outros Deputados: ajudem-nos a empunhar essa luta

em prol da BR-381 para o desenvolvimento econômico da região e para evitar que

tantas vidas sejam ceifadas. Muito abrigada e um abraço a todos.

* - Sem revisão do orador.

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

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

Deputado José Henrique, bancada da imprensa, companheiros e companheiras da

galeria,  quero  inaugurar  minha  presença  nesta  tribuna,  como orador  inscrito,  em

primeiro lugar para agradecer aos meus eleitores e eleitoras, que me proporcionaram

a  oportunidade  de  retornar  à  Assembleia  Legislativa.  Na  legislatura  passada,
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candidatei-me  a  Deputado  Federal  e  terminei  na  primeira  suplência  do  PT,  sem

assumir a cadeira de Deputado Federal. Por meio desse processo eleitoral, retornei a

esta  Casa,  na  qual  já  havia  ocupado  mandato  por  duas  vezes.  Fui  por  8  anos

Deputado Estadual. Então é um prazer retornar a esta Assembleia, o que faço com

muita vontade de voltar a contribuir com esta Casa e com o povo de Minas Gerais,

tanto em relação a projetos de lei que busquem melhorar as condições de vida de

nosso  povo  como também  ajudando  na organização  da nossa sociedade.  Enfim,

exercer  meu  mandato  parlamentar  com  a  dignidade,  com  a  ética  e  com  a

combatividade que sempre caracterizaram meu trabalho nesta Casa e também como

Vereador  em  Belo  Horizonte.  É  realmente  prazeroso  estar  aqui  de  novo,  o  que

agradeço aos eleitores e às eleitoras que me confiaram essa votação. Quero ainda

saudar o conjunto de Deputados e Deputadas aqui presentes, o qual compõe esta

Casa  Legislativa.  Portanto  cumprimento  tanto  os  Deputados  que  já  foram  meus

colegas nesta Assembleia como também aqueles com os quais, pela primeira vez,

trabalharemos. Espero ter sempre uma parceria com todos, independentemente das

posições políticas  que ora possam ser  diferentes,  desejando que,  na maioria  das

vezes, elas sejam iguais. O importante é que as diferenças não atrapalhem nosso

relacionamento  pessoal  e  a  amizade  que  certamente  teremos  com  todos.  Tenho

expectativa muito grande de uma atuação conjunta com a totalidade de Deputados e

Deputadas desta Casa. Por fim, agradeço a todos os servidores públicos que me

ajudaram nesse processo de campanha, os agricultores familiares, trabalhadoras e

trabalhadores que compõem uma parte importante do meu eleitorado. Fui sindicalista,

Diretor  do  Sind-UTE  e  da  CUT,  mais  recentemente  Delegado  do  Ministério  do

Desenvolvimento Agrário, o que estreitou as minhas relações mais ainda com a luta

pela  reforma  agrária  e  pela  agricultura  familiar.  Quero  honrar  também  os

compromissos que fiz na campanha com esse setor do eleitorado mineiro, buscando,

claro, sempre atender ao conjunto dos eleitores de Minas Gerais.

Concedo aparte ao Deputado Sargento Rodrigues. Fomos parceiros de diversas

lutas e campanhas na Assembleia Legislativa.

O Deputado Sargento Rodrigues (em aparte) - Cumprimento V. Exa. Quero revelar

a  satisfação  de  vê-lo  retornar  a  esta  Casa.  V.  Exa.  é  um  Deputado  brilhante,
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combativo, que sempre honrou os seus mandatos. Chegamos juntos a esta Casa e

tivemos  a  oportunidade  de,  após  o  término  da  CPI  do  Narcotráfico,  em  2000,

fundarmos a Comissão de Segurança Pública permanente nesta Casa, eu, V. Exa. e

a  nossa  querida  ex-companheira  Deputada  Elaine  Matozinhos.  Tenho  excelentes

recordações do trabalho de V. Exa., da parceria não só na CPI do Narcotráfico, mas

também na Comissão de Segurança Pública, a qual tive a honra de presidir nos anos

de 2003 e 2004. V. Exa. estava lá conosco ajudando a nós e aos demais colegas da

comissão. Deixo aqui o meu fraternal abraço. V. Exa. nos engrandece retornando a

este Parlamento. O trabalho que presta e vem prestando à sociedade mineira será

novamente  reconhecido  aqui,  como já  o  foi  nas  urnas.  A Assembleia  Legislativa

ganha muito com seu retorno. Estamos prontos para ser companheiros, para ajudar,

para  auxiliar  e  para  travar  o  bom  debate,  como  sempre  fizemos  nesta  tribuna,

independentemente de V. Exa. estar hoje na Oposição e este Deputado na base do

governo.  Mas  reconheço  as  qualidades  de  V.  Exa.,  a  maturidade  e,  de  fato,  a

inteligência para defender, de forma brilhante, cristalina e, acima de tudo, com ética e

com respeito, a coisa pública. Parabéns. Estamos prontos para juntos defendermos a

sociedade mineira.

O Deputado Rogério Correia* - Obrigado, Deputado Sargento Rodrigues. V. Exa.

lembrou  algumas  questões  que  ajudamos  a  encabeçar  aqui  na  Assembleia

Legislativa,  como  a  CPI  do  Narcotráfico.  Deu-nos  muito  trabalho,  mas  foi  muito

importante para Minas Gerais e para o conjunto das Polícias Civil  e Militar,  numa

reorganização do sistema policial deste Estado. A CPI deu contribuições, às vezes até

não compreendidas na época, mas as próprias Polícias Militar e Civil hoje agradecem

o trabalho que fizemos para mostrar a valorização do bom policial. V. Exa., Deputado

Sargento  Rodrigues,  foi  peça  importante  nessa  CPI.  Agradeço,  Sr.  Presidente  e

senhores parlamentares, a oportunidade que me deram os Deputados do PMDB, do

PT, minha bancada, do PCdoB, do PRB ao me constituírem Líder do bloco de 23

Deputados que formamos aqui  na  Assembleia Legislativa.  Foi  um esforço  grande

para que pudéssemos unificar esse bloco. É o que disputou as eleições. Em Minas

Gerais fomos derrotados na campanha eleitoral em torno da candidatura de Hélio

Costa e Patrus Ananias, mas é um bloco que mostra a coerência de estarmos juntos
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na Assembleia Legislativa, com um programa definido, com o qual faremos oposição

ao governo do Prof. Anastasia. Esse bloco de 23 Deputados se consolidou. Teremos,

por  conseguinte,  uma  reunião  para  discutir  daqui  a  pouco  as  condições  que

queremos  ter  nas  diversas  comissões  da  Assembleia  Legislativa.  Agradeço  a

confiança  dos  Deputados  desses  partidos  para  que  eu  pudesse  assumir,  neste

primeiro ano, a Liderança do Bloco Minas sem Censura. O Bloco tem a característica

de  ser  oposição  em  Minas  Gerais  e,  repito,  com  um  programa.  As  críticas  que

faremos ao governo serão sempre de conteúdo. Não são e jamais serão pessoais.

Será de conteúdo, de divergência programática. É assim que esperamos contribuir

com  Minas  Gerais  na  condição de oposição  no Estado.  Certamente  essa será  a

nossa característica. Se nos desviarmos disso, espero que os Deputados nos cobrem

um posicionamento para que a oposição seja feita sempre com a característica de

conteúdo programático no intuito de ajudar o nosso Estado e esta Casa Legislativa.

Além dessas características, o nosso Bloco tem também o traço de ser situação do

ponto de vista nacional. Esperamos que ele dê à Presidenta Dilma condições de atuar

em  Minas  Gerais  da  forma  mais  ampla  possível.  Buscaremos  junto  à  Presidenta

Dilma trazer para cá em abundância os programas sociais do seu governo, as obras

do PAC e as intervenções em Minas.  Certamente,  sendo mineira -  aliás, de Belo

Horizonte - a Presidenta terá um grande carinho com o nosso Estado e o tratará de

igual  para igual  com todos os Estados  independentemente de ela  ser  do PT e o

Governador  Antonio  Anastasia,  do  PSDB.  Como  bloco  de  situação  nacional,

queremos buscar facilitar  também que esses programas cheguem a Minas Gerais

com a condição e a semelhança programática que temos com a nossa Presidenta

Dilma Rousseff. Então o nosso Bloco se apresenta com estas duas características: da

Oposição e da Situação do ponto de vista nacional.  Discutimos. Na verdade, são

duas  características  importantes  que  devem compor  agora  a existência  do  nosso

Bloco.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado Rogério Correia, é um prazer

muito grande aparteá-lo. Já tivemos o melhor dos convívios em outros mandatos - V.

Exa pela Oposição e nós defendendo a Situação. Estava seguindo atentamente o seu

pronunciamento. Com inteligência costumeira e conhecimento habitual, V. Exa. vem
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agora mostrar a esta Casa o seu propósito elevado no intuito de manter um debate de

alto  nível,  uma  oposição  com  conteúdo.  Queremos  exatamente  esse  conteúdo  e

debates de alto nível. Certamente os teremos e estaremos sustentando a posição do

governo Anastasia, que é um bom governo. Não temos dúvida alguma de que será

um governo melhor ainda. No entanto, a oposição e a fiscalização são necessárias e

particularmente desenvolvidas em alto nível.  Nesse sentido ganha o governo, esta

Casa e o Estado. Temos consciência de que, zeloso como é do seu dever, da sua

atribuição  e  com  a  competência  que  lhe  é  peculiar,  V.  Exa.  fará  uma  oposição

responsável  e  com  conteúdo,  dentro  do  que  é  realmente  da  sua  atribuição.

Estaremos aqui debatendo com V. Exa. e todos os outros Deputados, procurando

manter o alto nível para a grandeza desta Casa e do Estado.

O Deputado Rogério Correia*  -  Muito obrigado,  Deputado Bonifácio  Mourão.  Já

fomos colegas e sempre tivemos aqui um respeito mútuo entre as nossas posições. O

Deputado Bonifácio Mourão está também retornando agora. Tenho certeza de que

poderemos contribuir com esta Casa independentemente de os posicionamentos não

serem, às vezes,  os mesmos;  em grande parte coincidiremos em favor  de Minas

Gerais em muitos pontos que defendemos.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado Rogério Correia - Deputados e Deputadas, quero abordar um assunto

que eu trouxe no primeiro dia em que aqui cheguei. Em razão da forma com que o

apresentei, talvez possa ter assustado alguns parlamentares, mas julgo necessário

apresentá-lo.  Nós,  componentes  do  Bloco,  fizemos  questão  de  apresentar  já  no

primeiro dia um requerimento convidando a Secretária Renata Vilhena para vir a esta

Casa a  fim  de  explicar  as  leis  delegadas.  Gostaria  de cobrar  do  Deputado Dinis

Pinheiro, Presidente desta Casa, para que ponha em votação esse requerimento, que

está sujeito a discussão e votação no Plenário da Casa. Deputados Dinis Pinheiro e

José Henrique,  que  hoje  preside  esta  reunião,  permitam-me dizer  que,  na  minha

opinião,  não  cabe  à  Presidência  desta  Casa  blindar  o  governo.  Na  verdade,  o

governo tem as suas posições e à Presidência da Casa cabe encaminhar a posição

que os Deputados querem aqui  discutir.  Formulamos um requerimento e exigimos
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que ele vá a votação. O Regimento exara com clareza, não possibilita à Presidência

da Casa simplesmente engavetar um requerimento, não votá-lo. O requerimento que

elaboramos trata de um convite para que a Secretária Renata Vilhena venha a esta

Casa  explicar  as  leis  delegadas.  Como  já  disse  na  tribuna,  as  alterações  foram

muitas,  em  todas  as  secretarias,  nas  que  foram  criadas,  nas  que  foram

transformadas,  modificadas, mas em todas elas  existiram modificações profundas.

Ampliou-se  o  número  de  secretarias,  de  subsecretarias,  criaram-se  cargos,

modificaram-se  salários,  diminuíram-se  jornadas,  tudo  por  meio  de  lei  delegada,

gerando um gasto que a própria Secretária  revelou à imprensa ser superior  a 53

milhões - estamos fazendo um estudo porque julgamos que foi mais. São muitas as

dúvidas  apresentadas  e  suscitadas  em relação às  leis  delegadas.  É  certo  que a

Assembleia delegou ao Governador fazê-las, mas a Casa não pode ser omissa na

discussão do que foi feito posteriormente a isso. Tudo o que foi feito foi correto? Não

cabe  questionamento  a  nada?  Não  pode  a  Oposição  questionar?  Ou  mesmo  o

governo discutir por meio de seu voto? A Secretária será blindada? O governo será

blindado de tudo nesta Casa? Realmente, gostaria que os Deputados, em especial o

Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, nos dessem razão. Se não for possível,  pelo

menos que coloquem em votação o requerimento; queremos saber a opinião da base

do governo. A base do governo votará a favor ou não para que a Secretária venha

nos dar explicações e debater sobre o conjunto dessa lei delegada? Então, reitero

essa  solicitação,  Deputados  Dinis  Pinheiro  e  José  Henrique,  para  apresentar  o

requerimento de preferência hoje, senão pelo menos marcar uma data, porque na

próxima semana já iniciaremos com fórum de debates. Depois será o Carnaval e,

enquanto isso,  a lei  delegada fica  esquecida,  não  discutimos nada.  É correto  ter

criado a Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo? É correto haver um escritório

político vinculado ao Governador, sendo que já existe toda uma base de secretarias já

vinculadas  à  Secretaria  de  Planejamento,  por  intermédio  da  Secretária  Renata

Vilhena? Haverá outro escritório para quê? São questões, Deputados, que julgamos

necessário discutir. Vamos blindar o governo, para que existimos? O que viemos fazer

na Assembleia  Legislativa?  Se essa blindagem for  absoluta...  Aliás  o Governador

Aécio Neves tinha um pouco esse defeito;  fiz essa crítica muitas  vezes; tudo era
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blindado. A Assembleia, que é a Casa de debates, blinda, o Tribunal de Contas não

analisa  as  contas,  o  Ministério  Público,  sei  lá,  não  atua  como  deveria  e,  como

sabemos, parte da imprensa não noticia as coisas como deveria noticiar. Então, fica

aí uma blindagem do governo, e a Assembleia Legislativa passa a ser uma Casa cuja

função é apenas aplicar emendas parlamentares? É essa a nossa função? Então,

proponho esse debate político para que, de fato, ele seja feito. É inadmissível que o

Presidente simplesmente engavete requerimentos e não possamos votá-los. Aí, sim,

realmente estará sendo cerceado o direito da Oposição de questionar o conteúdo de

medidas  apresentadas.  Vejam  que  as  críticas  que  fiz  são  de  conteúdo,  não  há

nenhuma crítica pessoal, a ninguém e a nenhum ato. Mas, quanto a este conteúdo,

creio que é obrigação nossa, da Oposição, discutir,  e, se a Situação assim não o

quer, que nos derrote. Mas, para nós, é um acinte engavetar o requerimento e não

permitir sequer que o debate venha à tona.

O  Sr.  Presidente  -  Informo  que  em  tempo  oportuno  a  Mesa  prestará

esclarecimentos a V. Exa. sobre o requerimento.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Almir Paraca.

O  Deputado  Almir  Paraca*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sras.  Deputadas,

imprensa, público presente, telespectadores da TV Assembleia, pela primeira vez faço

uso  da  tribuna  nesta  legislatura.  Inicialmente  quero  saudar  todos  os  colegas,

especialmente os novos Deputados e as novas Deputadas que estão assumindo o

mandato.  Muitos  já  passaram  por  aqui  outras  vezes,  mas  alguns,  de  fato,  são

novatos.  Certamente todos contribuirão,  colaborarão para o desempenho conjunto

desta Casa. O ambiente é favorável e vivemos um momento muito positivo em todo o

País, e em Minas Gerais não é diferente. O que esperamos efetivamente é agir na

linha a que se referiu o nosso Líder Rogério Correia. Aliás, gostaria de cumprimentá-

lo,  de forma especial,  e manifestar a nossa alegria pelo seu retorno a esta Casa.

Sabemos que V. Exa. liderará, com maestria, nossa bancada e o bloco de oposição.

Esperamos que aqui  seja  o espaço preconizado institucionalmente para  o debate

democrático. Que, de fato, façamos o debate, não escamoteemos nenhuma questão

e  não  fujamos  de  enfrentar  o  contraditório,  porque  sem  isso  esta  Casa  perde  o

sentido e o valor.
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Sabemos que o governo possui ampla maioria. Realmente ele pode conduzir todas

as questões da forma como quiser, mas não pode suprimir o direito da minoria de

manifestar-se,  de  emitir  opinião,  porque  representamos  parcela  significativa  do

eleitorado de Minas Gerais.

Sr. Presidente, o que me traz a esta tribuna é um tema que, na legislatura passada,

explorei por muitas vezes. O tema diz respeito à questão da mineração no Brasil, em

Minas  Gerais  e,  particularmente,  na  minha  querida  Paracatu.  Lá  há  uma grande

mineradora de ouro, uma multinacional canadense. Trata-se hoje da maior mina de

ouro do Brasil em atividade, produzindo - previsão para este ano - 17t de ouro com o

menor percentual de ouro de uma mina a céu aberto do mundo. São 0,4g de ouro por

tonelada  de estéril  movimentada.  Portanto  é uma grande  mina a  céu aberto  que

assusta aqueles que passam por Paracatu. Quem vem de Brasília ou a ela vai, pela

BR-040, passa por Paracatu e se depara com uma visão assustadora. A paisagem é

lunar. O ambiente parece destruído por uma grande devastação. Esse é o ambiente

da Mina de Ouro Kinross em Paracatu.

Estamos diante de uma grande possibilidade de mudança desse quadro. Refiro-me

à regulamentação, à normatização e ao controle da exploração minerária no Brasil.

Ontem a Presidente Dilma abriu para consultas, tornou público o novo Plano Nacional

de  Mineração,  que  subsidiará,  após  os  próximos  30  dias  de  consulta  pública,  o

debate e a efetiva implementação, regulamentação e formatação do novo marco legal

da mineração no País. Acredito que estamos diante de uma grande oportunidade.

Além de muitos pontos que o documento traz - isso também está estabelecido lá -,

considero primordial a revisão profunda da tributação da mineração. O caso do ouro,

por exemplo, é sintomático, emblemático: 1% de Cfem; 1% de “royalty” sobre o ouro.

Nobres colegas, qual  atividade é tributada dessa maneira? Nesse caso, o ouro,

particularmente o de Paracatu, é integralmente exportado, livre de ICMS, por causa

da Lei Kandir.

Portanto,  é  uma atividade  que não paga nada,  ou  melhor,  paga 1%,  ficando o

Município com 0,65%, a Federação com 0,12% e o Estado com 0,23%. Assim, é

fundamental que nos debrucemos sobre a construção desse novo marco regulatório

da mineração no Brasil:  isso é importante para o País, para o Estado e, como já
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disse, para Paracatu.

Para ser justo, quero dizer que em Paracatu a empresa Kinross vem tentando fazer

alguma coisa para mitigar e compensar o profundo impacto ambiental produzido pela

mina de ouro a céu aberto. Vem investindo na implantação do parque estadual - um

grande parque do cerrado que está sendo implantado pelo governo do Estado em

Paracatu -; no projeto de recuperação do Córrego Rico, que corta a cidade, apesar do

atraso no cronograma inicial; e na ampliação do hospital público municipal. Lembro

que a ampliação do hospital será inaugurada no próximo domingo, dia 13/2, e que

dos mais de R$5.000.000,00 investidos, a contribuição da mineradora será de pouco

mais  de  R$1.000.000,00  e  a  do  Município,  de  R$2.000.000,00.  Os  restantes

R$2.000.000,00  serão  da  Faculdade  Atenas,  que  mantém  na  cidade  o  curso  de

Medicina e que, portanto, está colaborando e gerindo essa reforma para, por uma

parceria  com  a  Prefeitura,  poder  utilizar  o  hospital,  de  maneira  associada,  nos

estágios e acompanhamentos desse curso.

Toda essa colaboração por parte da mineradora é algo muito bom, mas temos de

afirmar  categoricamente  que é muito  bom,  mas muito  pouco.  No último dia  2  de

fevereiro,  o  Ministério  Público  do  Estado de Minas  Gerais  celebrou um termo de

ajustamento  de  conduta  -  TAC  -  com  a  mineradora,  considerando  que  esse

compromisso representa uma mudança substantiva.  O Ministério  Público chega a

dizer, por nota em seu “site”, que ele representa um novo paradigma. Achamos que

houve aí  uma evolução, sim, mas não a consideramos tão grande quanto julga o

Ministério Público. Mas tivemos alguns avanços ao longo desses anos. Desde 2005,

cobramos insistentemente da mineradora e do Ministério Público uma definição, que

finalmente saiu, sobre o arsênio. A grande dúvida que paira sobre a população de

Paracatu  é  se  há  ou  não  há  o  perigo  de  contaminação  pelo  arsênio  fruto  da

exploração do ouro. Para esse fim, o Ministério Público pactuou com a mineradora a

elaboração  de  um  estudo  epidemiológico  e  ambiental,  feito  por  empresa  ou

organismo  autônomo,  indicado  pelo  Ministério  Público  -  portanto,  isento.  Também

acertou a criação de uma rede de monitoramento da qualidade do ar da cidade, para

avaliar a quantidade de partículas, grandes e pequenas, em suspensão, e a presença

ou não do arsênio  nessas  partículas  e  ainda  para  disponibilizar  esses  dados  em
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tempo  real,  pela  internet,  para  os  órgãos  ambientais  de  controle  -  isso  é  muito

importante, por sinal. Também vimos defendendo e cobrando há muito tempo algo

que realmente considero um avanço: a constituição de um fundo garantidor para a

reparação dos danos ambientais: para o fechamento da mina, para o controle e o

monitoramento permanente,  enquanto durar,  dos aterros das barragens de rejeito.

Nesse  fundo,  a  empresa  está  se  comprometendo  a  depositar  ano  a  ano

R$1.000.000,00,  para  garantir  essas  atividades,  que  se  iniciariam  ainda  em  um

momento de plena atividade da empresa; portanto, imediatamente.

Está prevista ainda nesse TAC a transferência de R$12.000.000,00 pela mineradora

para investimentos em projetos ambientais, particularmente em reservas nas áreas

de proteção integral, na Bacia do Rio São Francisco. Sabemos que o Rio Paracatu é

um dos maiores contribuintes do Rio São Francisco. Portanto, consideramos essa

medida extremamente saudável.

Sr. Presidente, gostaríamos de trazer uma questão que consideramos fundamental.

O  Ministério  Público  publicou  uma  nota  em  sua  página  da  internet  sobre  essas

medidas que vêm compor esse esforço perseguido por ele. No discurso institucional

da  empresa,  também  está  presente  essa  ideia  de  que,  dessa  forma,  estamos

trabalhando para garantir o desenvolvimento sustentável - no caso do Município de

Paracatu.  No  nosso  ponto  de  vista,  quando  se  trata  de  sustentabilidade,  de

desenvolvimento  sustentável,  precisamos  muito  mais  que isso,  muito  mais  que  a

reparação ambiental, muito mais que a mitigação e muito mais que a compensação

ambiental.  Precisamos,  efetivamente,  Deputado João Leite,  dar  apoio financeiro e

fomento  ao  empreendedorismo  local,  tendo  em  vista  a  diversificação  da  base

produtiva do Município,  a diversificação de suas atividades  produtivas,  investindo,

particularmente, nas vocações latentes e potenciais da localidade. 

Por  exemplo,  em  Paracatu  temos  a  possibilidade  concreta  de  investimento  na

indústria  do turismo, bem como na indústria  do conhecimento,  pois  a cidade já é

considerada universitária.  Também consideramos fundamental  o apoio à produção

dos muitos assentamentos de reforma agrária de Paracatu, além do investimento na

produção  da  agricultura  familiar.  Consideramos,  portanto,  os  avanços  do  TAC

celebrado com o Ministério Público. Sempre defendemos o fundo, o monitoramento, o
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controle da qualidade do ar e o estudo epidemiológico e ambiental que, aliás, já foi

encomendado pela Prefeitura e vem sendo realizado. No entanto, entendemos que é

preciso fazer mais. 

Deputado Elismar  Prado,  faço  agora  referência a esta  atividade tão  lucrativa:  o

ouro. No caso da mina de ouro de Paracatu, foram 17t ao preço do dólar atual, e o

lucro líquido dessa empresa no ano passado - este ano aumentará ainda mais - foi de

mais  de  R$1.000.000.000,00.  Portanto,  fazem  um  investimento  no  montante  aqui

exposto e acham que está tudo bem, que já fizeram o papel ambiental. Entendemos

que não, que isso é muito pouco.

Antes de  passar  a palavra ao Deputado Elismar  Prado,  concluirei  fazendo uma

homenagem e um convite. Gostaríamos de saudar um bloco carnavalesco da nossa

cidade, o bloco cultural Pão Moiado. Esse bloco nasceu em 1988, no centenário da

Abolição da Escravatura, e tem uma relação direta também com o passado histórico

da  cidade  de  Paracatu.  Ao  longo  desses  23  anos,  vem  sempre  trazendo  temas

contundentes,  com  muita  alegria  e  irreverência,  para  a  população  de  Paracatu,

tentando despertar a conscientização das pessoas. O convite é para que a população

de Paracatu observe com atenção a temática levada pelo bloco cultural Pão Moiado

para  a  avenida  neste  ano,  pois  tratará  exatamente  da  degradação  ambiental,  da

recuperação  ambiental,  do  desenvolvimento  sustentável  de  Paracatu,  ou  seja,  do

futuro da nossa cidade.

Por  fim,  Sr.  Presidente,  queremos dizer  que consideramos a licença social algo

além do licenciamento ambiental formal e legal, que a empresa já tem para o seu

projeto de expansão - uma atividade prevista para os próximos 30 anos. Devemos

considerar o que estamos denominando de licença social. Quem concede a licença

social  para  um  empreendimento  dessa  ou  de  outra  natureza  é  a  população  do

Município. Portanto, vamos trabalhar firme para que a licença social para a mineração

de Paracatu só seja concedida quando a empresa Kinross Gold pactuar  volumes

capazes de garantir o efetivo desenvolvimento sustentável da cidade.

Saúdo  mais  uma  vez  os  nobres  colegas  e  deixo  o  convite  a  todos  para

acompanharem de perto a discussão do novo Plano Nacional de Mineração, porque é

de grande interesse para a constituição do novo marco regulatório da mineração no
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Brasil,  que  interessa,  de  maneira  particular,  ao  Estado  de  Minas  Gerais.  Muito

obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Tadeuzinho Leite.

O Deputado Tadeuzinho Leite - Antes de mais nada, cumprimento a nova Mesa da

Assembleia neste primeiro biênio,  assim como o Deputado Dinis  Pinheiro,  grande

colega e companheiro. Tenho certeza de que ele ajudará esta Casa a progredir ainda

mais daqui para a frente. Cumprimento também o meu colega do PMDB, Deputado

José Henrique, nosso Vice-Presidente, que também tanto nos honra, representando

nosso  Partido  na  Mesa  neste  primeiro  biênio.  Cumprimento  os  amigos,  pares

presentes, e os telespectadores da TV Assembleia, que hoje nos acompanham neste

primeiro pronunciamento.

Subir a esta tribuna como o Deputado mais jovem da Assembleia mineira em toda a

sua história me enche de orgulho. Ao mesmo tempo, pesa sobre mim uma grande

responsabilidade. Tenho, junto a alguns colegas presentes, a missão de provar que a

juventude mineira tem muito a contribuir com esta Casa. É claro que tenho muito a

aprender com os Deputados mais experientes e, por isso, pretendo tirar proveito da

convivência com os grandes homens públicos que, a partir de agora, terei a honra de

chamar de colegas Deputados. “A humildade é o primeiro degrau para a sabedoria”,

ensinou São Tomás de Aquino.

Mas também quero contribuir, colocando à disposição desta Casa muita energia,

vontade de trabalhar e novas ideias, que espero tornar concretas por meio dos muitos

projetos que pretendo apresentar.

Como os colegas  presentes,  fui  eleito  para  representar  todos os segmentos  da

sociedade, mas, em particular, tenho um compromisso com a juventude, que muito

contribuiu para a minha eleição. Programas sociais para a juventude, mais vagas no

ensino  público,  acesso à  universidade,  cursos  profissionalizantes  e  oportunidades

para  alcançar  o  primeiro  emprego  são  bandeiras  que  pretendo  carregar  com

entusiasmo. O esporte, como fator de transformação da sociedade, principalmente

agora  que  estamos  próximos  de  sediar  uma  copa  do  mundo  e  uma  olimpíada,

também deve merecer uma atenção especial. Como ex-atleta e um dos fundadores
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do  time  de  vôlei  BMG  -  Montes  Claros,  que  foi  vice-campeão  brasileiro  no  ano

passado e este ano briga novamente pelo título, sei como o esporte pode ser usado

como instrumento de socialização de nossos jovens e como ele envolve de forma

positiva a sociedade.

Também represento nesta Casa, com muita honra, a população de Montes Claros,

cidade onde nasci e onde meu pai, Luiz Tadeu Leite, é Prefeito pela terceira vez. Com

ele aprendi muito e quero colocar em prática muitos dos seus ensinamentos nestes

próximos quatro anos na Assembleia. E é com muito prazer que trago uma grande

notícia para Montes Claros e toda a região do Norte de Minas na minha estreia nesta

tribuna: graças a um trabalho conjunto, que contou com a minha participação, com o

apoio  importante  do  governo  federal  e  com  o  esforço  do  Prefeito  Tadeu  Leite,

conseguimos levar para Montes Claros um novo empreendimento que representa a

geração de mais emprego e renda para a população.  Hoje,  desde as 9 horas da

manhã, teve início a operação de uma unidade da empresa de “call center” AeC em

Montes Claros.

Para se instalar na cidade, a AeC, quinta maior empresa de serviços de “contact

center” do Brasil, contou com o apoio da Prefeitura Municipal, que doou uma área

para a construção da unidade. 

Essa operadora, que desenvolve um grande trabalho em Minas Gerais,  gerando

milhares  de  empregos,  passa  a  operar  também  em  Montes  Claros,  abrindo

inicialmente 600 postos de trabalho, tendo como sua primeira cliente a TIM. Muitos

jovens  foram  selecionados  e,  a  partir  desse  novo  empreendimento,  terão  a

oportunidade do primeiro emprego.

Isso é apenas o começo. Essa nova unidade, que consumiu investimentos de cerca

de R$18.000.000,00, terá capacidade para operar entre mil e duas mil posições de

atendimento, com boa possibilidade de ampliações futuras.

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Cumprimento V. Exa. pela posse na

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais,  o Deputado mais jovem desta

Casa.  Também faço parte da  bancada jovem, pois  sou o  terceiro Deputado mais

jovem. Cumprimento-o pela excelente votação e por representar a cidade de Montes

Claros  e  o  Norte  de  Minas.  Essa  é  uma  região  muito  gostosa,  onde  todos  são
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tratados com muito carinho, amor e atenção, e está muito bem representada por V.

Exa. e por outros colegas.

Cumprimento também a Prefeitura de Montes Claros pela brilhante conquista para a

cidade  e  para  os  jovens,  com  a  chegada  dessa  nova  empresa  na  área  de

“telemarketing”. E, como homem do esporte, cumprimento V. Exa. pela plenitude do

esporte em Montes Claros. É muito bom ver uma cidade investindo no esporte, que é

muito mais do que lazer e entretenimento, é prevenção à droga e ao crime. Nosso

país investe muito em cadeias e pouco em esporte. No momento em que se investir

mais em quadras, campos, piscinas, tatames etc., menos necessário será investir no

combate às drogas e na recuperação de detentos.

Também cumprimento  V.  Exa.  pelo trabalho  que já  vinha fazendo pelo  vôlei  de

Montes Claros, cuja equipe é conhecida nacionalmente como Pequi Atômico. Trata-se

da maior média de público do vôlei brasileiro, e esse trabalho nasceu das mãos de V.

Exa. e da Prefeitura de Montes Claros. E agora o futebol, por meio do Funorte, que já

está fazendo uma campanha destacada no campeonato mineiro.

Parabéns e sucesso. Que V. Exa. tenha um brilhante mandato, pois nosso Estado

precisa dessa renovação e da experiência dos outros colegas. Obrigado.

O Deputado Tadeuzinho Leite - Obrigado. Sei que V. Exa. contribuirá muito nessa

nova bancada jovem.

Como a geração de empregos, além de ser uma das nossas maiores metas, é o

anseio  da  população  norte-mineira,  essa  é,  com  certeza,  uma  notícia  a  ser

comemorada. Serei ainda um ferrenho defensor dos interesses do Norte de Minas,

Jequitinhonha e Mucuri, regiões onde tive grande apoio na caminhada para chegar

até aqui e que, apesar de terem muitas riquezas e um grande potencial, ainda sofrem

as mazelas provocadas pelas desigualdades sociais.

Nesse sentido, quero conclamar meus colegas Deputados que representam essas

localidades a reagrupar a bancada do Norte, como forma de nos unirmos em defesa

dessas  regiões.  Apesar  das  justificadas  ausências  dos  Deputados  Gil  Pereira  e

Carlos Pimenta, convocados a integrar o secretariado do Governador Anastasia, sei

que  a  bancada  do  Norte  trabalhará  unida  nos  próximos  quatro  anos.  Além  dos

colegas Deputados Arlen Santiago, Paulo Guedes e Ana Maria, a bancada poderá
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contar  com  o  apoio  dos  recém-chegados  Deputados  Luiz  Henrique  e  Neilando

Pimenta, dignos representantes de Teófilo Otôni e do Vale do Mucuri.

Como representante do Norte, Jequitinhonha e Mucuri, vejo com imensa simpatia a

iniciativa do nobre colega André Quintão, que, na semana passada, desta tribuna,

sugeriu a realização de um fórum técnico para discutir a erradicação da miséria em

Minas Gerais, iniciativa que muito poderá ajudar essas regiões onde se concentram

os menores IDHs de todo o Estado.

A união  dos esforços do  governo federal,  que por  meio do  Presidente  Lula  fez

história  no  combate  à  fome  nas  regiões  mais  pobres  do  País,  e  do  governo  do

Estado, que também tem bons programas, poderá criar  um modelo de combate à

miséria nunca visto antes. O governo federal tem grandes projetos de inclusão, como

os programas Bolsa-Família,  Pronaf  e Minha Casa,  Minha Vida.  Já o governo de

Minas tem iniciativas interessantes no mesmo sentido, como os programas Leite é

Vida,  Cidadão  Nota  10  e  Poupança  Jovem.  Existem  ainda  programas  conjuntos,

como o Luz para Todos e o Projeto de Combate à Pobreza Rural do Estado de Minas

Gerais - PCPR -, antigo Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural - PAPP.

Se conseguirmos fazer com que todas essas iniciativas sejam implementadas de

forma coordenada, alcançaremos resultados magníficos. É possível que, a partir de

uma ideia oriunda desta Casa, consigamos acabar de vez com a vergonha de ainda

convivermos com bolsões de pobreza extrema em nossa Minas Gerais.

Nas  muitas  andanças  que  fiz  pelo  Norte  e  pelo  Jequitinhonha,  principalmente

durante a campanha, pude comprovar que, apesar dos muitos avanços conquistados

nos últimos anos, ainda é possível deparar-se com situações em que pessoas vivem

em condições subumanas. Cabe a nós, políticos, intervir para que não existam mais

excluídos  em nosso  Estado.  É  nossa  obrigação,  até  mesmo como cristãos,  criar

mecanismos para que sejam oferecidas a todos pelo menos mínimas condições de

sobrevivência.  Venho  a  esta  tribuna  parabenizar  a  iniciativa  do  colega  Deputado

André  Quintão  e  manifestar  meu  total  apoio  à  realização  do  fórum  técnico  de

erradicação da miséria.

Como caçula desta legislatura,  e ao usar  pela primeira vez esta tribuna,  que já

abrigou alguns dos maiores homens públicos da história deste país, quero encerrar
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dizendo que o simples fato de apoiar e participar de iniciativas como essa já me faz

sentir um grande orgulho por fazer parte desta Casa. Obrigado, Presidente, nobres

pares e telespectadores da TV Assembleia.

* - Sem revisão do orador.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta reunião pela Bancada do PV e pelas representações partidárias do PSL, PSB,

PMN, PSC e PP - informando a constituição do Bloco Parlamentar Social - BPS - e

indicando o Deputado Tiago Ulisses para Líder do referido Bloco; pela Bancada do

PSDB e pelas representações partidárias do DEM, PPS, PHS, PRTB, PR, PRP, PTC

e  PTdoB  -  informando  a  constituição  do  Bloco  Somos  Minas  Gerais  -  BSM  -  e

indicando o Deputado Bonifácio Mourão para Líder do referido Bloco e o Deputado

Gustavo Valadares para Líder da Maioria; e pelo Deputado Antônio Júlio - informando

sua indicação para Líder da Minoria (Ciente. Publique-se.).

Despacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do  art.  232 do Regimento  Interno,  requerimentos  do  Deputado Elismar  Prado  (2)

solicitando  o  desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  21/2007  e  do

Projeto de Lei nº 1.358/2007.

Questões de Ordem

O Deputado Rogério Correia - V. Exa. disse que teria um posicionamento sobre o

requerimento que apresentei,  em que convido a Secretária Renata Vilhena a vir  à

Assembleia  Legislativa  a  fim  de  prestar  esclarecimento  sobre  as  leis  delegadas.

Gostaria de saber qual é o encaminhamento.
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O Sr. Presidente - Deputado Rogério Correia, a Presidência disse que daria uma

posição no momento oportuno. Por enquanto não temos uma resposta para V. Exa.,

acredito que na próxima reunião a teremos.

O Deputado Rogério Correia - Voltarei a cobrar, Excelência.

O Sr. Presidente - Perfeitamente.

O Deputado Rogério Correia -  Nesse caso, o nosso Regimento prevê que esse

requerimento não precisa ir às comissões. Trata-se de requerimento para deliberação

em Plenário. Então, estamos aguardando algo passível de entendimento e queremos

saber por que esse requerimento não vem ao Plenário desta Casa para discussão e

posterior votação.

O Deputado João Leite - Obrigado, Sr. Presidente. Na linha do Deputado Rogério

Correia,  gostaria  de  solicitar  a V.  Exa.  -  também encaminhamos à Mesa,  já  está

protocolizado - requerimentos para que a Assembleia Legislativa convide o Sr. Guido

Mantega, Ministro da Fazenda, para explicar aos representantes do povo de Minas

Gerais nesta Casa como foi a medida provisória que concedeu 4,5 bilhões de isenção

para a Fiat Automóveis retirar de Minas a fábrica que aqui seria instalada e implantá-

la em Pernambuco. Solicitamos também, Sr. Presidente, a presença do Presidente da

Petrobras  para  explicar  a  retirada  do  polo  acrílico  de  Ibirité,  cidade  que

permanentemente recebe os efluentes da Refinaria Gabriel Passos. Foi retirado de

Ibirité o polo acrílico de mais de 1 bilhão, o qual foi instalado na Bahia. Precisamos

acompanhar o que a imprensa diz, que foi por força política do Governador Jaques

Wagner, mas gostaríamos que o Sr. Sérgio Gabrielli viesse explicar esse fato. É claro,

Sr. Presidente, que estamos acompanhando o banho de sangue no Anel Rodoviário e

na BR-381. O Ministro dos Transportes também deve vir a Minas explicar por que

outros Estados têm recebido tantos recursos do governo federal e nosso Estado está

esquecido há tanto tempo. Recentemente obtive informações sobre a duplicação da

BR-101  para  o  Nordeste  brasileiro,  o  que  comemoramos.  Em  Minas  Gerais,  as

pessoas temem utilizar o Anel Rodoviário e a BR-381, que são estradas federais. Há

abandono  por  parte  da  Polícia  Rodoviária  Federal  das  nossas  estradas.  Sr.

Presidente,  aguardamos  que  os  requerimentos  sejam  colocados  em  votação.  Foi

interessante uma pergunta que ouvi outro dia sobre se o Ministro da Fazenda virá
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aqui. É claro. Se por medida provisória dá-se um prejuízo desse aos mineiros, ele

precisa explicar o fato em Minas Gerais, e não em Brasília. Queremos ouvi-lo aqui.

Se  a  Petrobras  dá  um  prejuízo  desse  a  Ibirité,  uma  das  nossas  cidades  mais

queridas,  o  povo  de  Ibirité  irá  a  Brasília?  Queremos  que  o  Ministro  venha  aqui;

receberam votos aqui.  Devo dizer  que,  também por  medida provisória,  o governo

federal criou 500 cargos da autoridade olímpica. Teremos uma autoridade olímpica.

Foi criada também a 51ª empresa pública, que será a empresa de logística para a

Copa do Mundo e  para  os  jogos  olímpicos.  Alguns  não estão  satisfeitos  com os

salários  que  receberão.  O  ex-Presidente  do  Banco  Central,  que  até  foi  nosso

companheiro do PSDB, mas o PT o levou para a Presidência do Banco Central por

oito anos, está sendo chamado para ser, de alguma forma, o executivo dessa nova

empresa. Mas ele está achando o salário de R$22.000,00 baixo, ele quer mais. O

Deputado Célio Moreira, sempre preocupado com o Barreiro, está lembrando que o

PSDB fez a desapropriação da linha do Calafate para o Barreiro. Em oito anos do

governo do PT e do PMDB em Brasília, o metrô da Região Metropolitana de Belo

Horizonte  não  avançou  nem  um  metro.  Pior,  porque  a  linha  desapropriada  está

abandonada e estão ocorrendo novas invasões.  O povo de Minas Gerais gastará

mais,  porque no  futuro  a  linha  deverá  ser  feita.  Hoje  ela  está  sendo  novamente

ocupada por famílias. Por isso, Sr. Presidente José Henrique, lembro que há também

um requerimento de convite ao Presidente da CBTU para vir a Belo Horizonte. Alguns

estão dizendo que temos de fazer pedidos ao Senador e aos Deputados Federais.

Temos de pedir que eles venham a Minas Gerais explicar ao nosso povo o porquê de

o metrô não ter avançado sequer um metro, o porquê, Sr. Presidente, de estarem

ocorrendo lá as ocupações desses trechos e o porquê de estar sendo criada essa

autoridade olímpica com 500 cargos. Aguardo, ainda, a votação dos requerimentos

assinados  por  mim,  pelos  Deputados  Rômulo  Viegas,  Célio  Moreira,  Bonifácio

Mourão, enfim, por vários Deputados. Muito obrigado.

O Sr.  Presidente -  A Presidência responde a questão de ordem dos Deputados

Rogério Correia e João Leite. Nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, já havia

pedido a compreensão de todos, uma vez que instalamos a legislatura nesta Casa

apenas na semana passada. Estamos ainda formando as comissões e indicando as
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Lideranças. Tudo é questão de tempo. Não há, de forma alguma, por parte da Mesa,

negligência ou engavetamento de requerimento. Tenho certeza de que a Secretária e

o Ministro virão a esta Casa prestar esclarecimentos.

Vem à Mesa requerimento do Deputado Rogério Correia solicitando a palavra pelo

art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º, transferi-la ao Deputado

Carlin Moura. A Presidência defere o requerimento e fixa ao orador o prazo de 15

minutos. Com a palavra, o Deputado Carlin Moura.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,  colegas

Deputadas e Deputados, o que me traz à tribuna é justamente esta preocupação do

Bloco Minas sem Censura no que diz respeito ao requerimento formulado por nosso

Líder, Deputado Rogério Correia.

Antes de adentrar-me mais  nessa reflexão,  quero fazer  um parêntese. Respeito

muito a preocupação manifestada pelo ilustre Deputado João Leite. Quero até mesmo

reafirmar que nós, que compomos a Oposição nesta Assembleia, que somos base de

sustentação do governo da nossa Presidente Dilma Rousseff em Brasília, não temos

medo de nenhum debate. Não há essa preocupação. Estamos abertos ao debate de

qualquer tema que se queira discutir tanto aqui em Minas quanto em Brasília, até

mesmo,  ilustre  Deputado  João  Leite,  porque  o  debate  ajuda  a  esclarecer  certos

equívocos, como o de dizer que a fábrica de Betim será fechada.

A  fábrica  de  Betim  não  será  fechada.  Pelo  contrário,  dos  10  bilhões  de

investimentos  novos  que a  empresa fará  no  Brasil,  7  bilhões  estão  destinados  a

Betim.  Haverá  um  aumento  da  produção  de  100  mil  veículos  por  ano,  além  do

número de postos de trabalho na nossa montadora nessa cidade. O Presidente Lula

fez uma inovação. Ele, em virtude da política de desenvolvimento do Nordeste, atraiu

para Pernambuco os outros 3 bilhões que seriam investidos na Coreia do Sul. Minas

continua  ganhando  com  nossa  maior  empresa  montadora  de  veículos,  a  Fiat

Automóveis.

Não há essa preocupação, podemos debater. Todavia, há algo que me preocupa,

Deputado João Leite. Não posso acreditar - e não acredito por não ser do seu feitio,

da sua índole - que V. Exa. esteja levantando questões pertinentes ao governo federal

com intuito de esconder um problema doméstico deste Estado. 
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Não posso acreditar que V. Exa. esteja levantando essas questões para disfarçar ou

fugir do debate das leis delegadas em Minas Gerais. Tenho a plena convicção de que

não é do seu feitio.  Quero dialogar,  então, é com V. Exa. e com as Deputadas e

Deputados  desta  Casa.  O convite  à  Secretária  Renata  Vilhena é  de  fundamental

importância.  Qualquer  pessoa  de  bom-senso,  de  espírito  democrático  não  pode

recusar esse convite.

Quero fazer uma ponderação. Já a fiz pessoalmente na reunião de ontem com o

Presidente desta Casa, Deputado Dinis Pinheiro, que muito bem salientou na reunião

que  ele  não  é  o  Presidente  do  PSDB  na  Assembleia  Legislativa,  mas  sim  o

Presidente de todos os Deputados.  Lá estivemos,  Deputados João Leite,  com 19

sindicatos,  como  o  Sindieletro,  o  Sindifisco,  o  Sind-UTE-MG,  o  Sind-Saúde,  o

Sindipúblicos, o Sindicato do Tribunal de Contas. Enfim, os servidores públicos de

Minas Gerais estão perdidos, sem informação sobre o conteúdo do código de leis

delegadas  formulado  pelo  Governador  Anastasia.  Código  de  leis  sim,  porque  a

inovação  deste  ano  foi  que  o  Governador  fez  uma das  leis  delegadas  com 257

artigos,  mexendo  em  toda  a  infraestrutura  do  Estado,  aumentando  em  1.314  os

cargos comissionados, aumentando o adicional para o servidor que exerce o cargo

comissionado  de  30%  para  50%.  Em  Minas,  em  vez  de  se  valorizar  a  carreira

transparente,  republicana,  em  que o  servidor,  por  avaliação de  desempenho,  por

tempo  de serviço,  tem a  sua promoção,  Deputado  João Leite,  optou-se por  uma

carreira paralela, dos apaniguados, dos comissionados que recebem o cala-boca do

adicional.  Então  se  pega  aquela  pessoa  que  reza  pela  cartilha  do  governo,  que

recebe  adicional,  e  coloca-a  para  chefiar  os  outros,  congelando  o  salário  dos

servidores  de  carreira.  O servidor  quer  entender  essa lógica.  Qual  é  a  lógica  do

Estado? É a do apaniguamento, da proteção? Queremos entender isso, Deputado

João Leite. A única coisa que estamos pedindo é que a Secretária Renata Vilhena

compareça a esta Casa para esclarecer essas questões.

Perdoe-me o nosso Presidente, que ponderou que poderíamos esperar a formação

das comissões, que há tempo para isso. Olha, para o servidor não há tempo. As leis

delegadas foram formuladas no mês de janeiro inteiro. A Secretária Renata Vilhena,

que  coordena  esse  processo,  tem  pleno  conhecimento  das  questões.  Qual  é  o
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problema de ela vir aqui para nos explicar? Será que há alguma coisa para esconder?

Ora, a discussão é a essência do Parlamento. Já fomos derrotados o ano passado

porque achamos, sim, uma excrescência a lei delegada, pior que a medida provisória.

Essa lógica é básica. A medida provisória, editada pelo Presidente, é uma aberração

sim, mas o Congresso, o Parlamento vota-a. Há prazo para votá-la. Não achamos ser

o melhor dos caminhos, mas nem isso a lei delegada permite. Diga-se de passagem,

Deputado João Leite, que a emenda que o nosso bloco de oposição apresentou no

ano  passado,  sugerindo  que  fosse  adotado  o  mesmo  procedimento  da  medida

provisória, ou seja, cada lei delegada formulada deveria ser discutida e aprovada por

esta Casa, foi  derrotada pelo bloco do governo. Ela foi derrotada por quê? Nobre

Deputado  Rômulo  Viegas,  ilustre  professor,  catedrático,  V.  Exa.  acha  correto  um

Parlamento calado, que não discute, subserviente, que sirva como um mero “office

boy” do Poder Executivo? Tenho a convicção de que V. Exa. não concorda com isso.

Ilustre Deputado Bosco, que tão bem vem representar aqui a cidade de Araxá, será

que o povo daquela cidade concorda em eleger V. Exa. para ser aqui uma vaquinha

de presépio? Tenho a certeza de que o povo de Araxá não concorda com isso. A

discussão é um princípio da democracia. Qual é o problema da Secretária vir aqui

explicar,  abrir o debate imediato, fazer essa exposição? A nossa preocupação é a

defesa  do  debate.  Quem  sabe  com  isso  conseguiremos  corrigir  alguns  erros,

entender, por exemplo, a que servirá o escritório de prioridades políticas, ou melhor,

desculpem-me, o Deputado Rogério Correia fala tanto nesse escritório de prioridades

políticas que acabamos esquecendo qual é realmente o nome, que é Escritório de

Prioridades Estratégicas. Para que ele serve? 

Na verdade, é um estado paralelo coordenado pelo Governador do Estado, uma

célula-tronco do Estado dentro do próprio Estado. Só queremos entender isso. Para

ser republicano, o Presidente da Casa tem de convidar imediatamente a Secretária, a

qual  compete  dizer  se  virá  ou  não,  se  tem  disponibilidade  para  vir  e  ouvir  os

Deputados. Não considero correto a Mesa fazer esse papel. Quer dizer, não é papel

dela fazer esse anteparo entre Parlamento e governo.

Portanto, Deputados, esta é a nossa ponderação: não vamos tapar o sol com a

peneira. Vejo aqui um dos maiores democratas deste Estado e relator da Constituinte
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Mineira, o ilustre Deputado Bonifácio Mourão. Tenho a grande convicção de que V.

Exa., como um grande parlamentarista que é, não será contrário a esse debate nesta

Casa nem julgará que devemos esperar. Ora, colegas e companheiros, montaremos

as comissões. Quem sabe até sexta-feira dará certo. Na semana que vem a Casa

para,  porque  o  Plenário  ficará  ocupado  para  a  realização  de  um  grande  evento

institucional,  que é o nosso seminário sobre o desenvolvimento de Minas. Depois

haverá o carnaval. Será que este Parlamento seguirá a velha máxima que afirma que

tudo  só  funciona  depois  do  carnaval?  Com  muito  prazer,  concedo  um  aparte  ao

Deputado Rogério Correia, nosso Líder.

O Deputado Rogério Correia (em aparte)* - Deputado Carlin Moura, fiz questão de

aparteá-lo para justificar a minha ausência no Plenário, que se dará em função de

uma reunião do nosso Bloco Minas sem Censura, agora, às 16 horas e, além disso,

dizer que concordo com V.  Exa.,  que explicou muito bem a posição do Bloco em

relação ao tema que estamos discutindo, que são as leis delegadas. Creio que é um

tema de interesse também  da  Assembleia  Legislativa,  porque tem uma influência

direta na vida e no funcionamento do Estado, das Secretarias, inclusive dos próprios

Deputados,  que  precisam  saber  que  funções  da  Secretaria  foram  modificadas,  a

quem se dirigir e quais Subsecretarias tratarão de determinado tema. Portanto é um

debate que nos interessa. Na verdade, não estou dizendo que outros debates não

nos interessem, mas não podem ser contrapostos. É claro que quero debater sobre

desenvolvimento regional em Minas e no Brasil e como desenvolver as regiões mais

pobres.  Por  exemplo,  o  Nordeste  pode  continuar  sendo  discriminado  e  não  ser

agraciado também com o desenvolvimento industrial e tecnológico. O Presidente Lula

fez muito  bem em, juntamente  com o  governo,  incentivar  o  desenvolvimento  nas

regiões mais pobres do Brasil como, por exemplo, fez em Minas Gerais, quando levou

a  usina  de  biodiesel  para  Montes  Claros.  Na verdade,  essa cidade  foi  escolhida

exatamente porque está inserida  na  região  do  Estado em que o  Presidente  Lula

promoveu um desenvolvimento maior na agricultura familiar, na produção de mamona

e de soja em alguns setores. É óbvio que interessamos em fazer essa discussão e a

faremos. Acredito que discriminar o Nordeste, como sempre se discriminou, é muito

ruim, pois se criam bolsões de miséria, como no Jequitinhonha e no Norte de Minas.
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Essas  regiões  precisam  de  um  incentivo  a  mais,  evidentemente  sem  que  Minas

Gerais seja prejudicada. V. Exa. citou muito bem o exemplo da Fiat. O preconceito

com o Nordeste precisa acabar. Essa é uma discussão importante a ser feita, assim

como o desenvolvimento regional e as suas bases.

No entanto, isso não é um impedimento para o outro debate. Foi nesse intuito que

cobrei da Presidência resposta ao requerimento que apresentei em primeiro lugar,

para um tema que é real. Não estou inventando nada. Na verdade, são leis que foram

fabricadas pelo governo. Não sei por que o governo agora se nega a vir à Assembleia

Legislativa. Talvez seja porque não tenha a explicação do gasto de R$53.000.000,00,

segundo a própria Secretária.  Estamos fazendo um levantamento para verificar se

não foi superior a isso. Deputado Carlin Moura, esse debate precisa ser feito. Queria

apenas dizer isso. Queremos que esse tema seja analisado. Não consideramos justo

que a Mesa da Assembleia engavete o requerimento. Até quando os requerimentos

ficarão engavetados? Se for assim, a Assembleia Legislativa perderá o seu valor e

será uma Casa apenas de distribuição de emendas parlamentares em parte A ou B

do Estado, o que é muito pouco. Não fomos eleitos para exercermos apenas essa

função,  mas também as de legislar,  debater  e fiscalizar.  Isso é nosso dever.  Não

concordamos, portanto, com o engavetamento dessas questões. Deputado, esse era

o aparte que queria fazer. Sei que o debate continuará, mas peço licença para me

ausentar porque haverá reunião do Bloco. Espero a presença de V. Exa. lá. Muito

obrigado.

O  Deputado  Carlin  Moura*  -  Obrigado  pelo  aparte,  Deputado  Rogério  Correia.

Apenas reafirmando, não se trata de mero preciosismo da nossa parte pedir, solicitar

e tentar convencer sobre a importância da presença imediata da Secretária a esta

Casa. Poderia sustentar que pouca diferença faria se fosse daqui a 15 dias ou um

mês, mas faz grande diferença, sim, porque o conjunto das leis delegadas modificou

profundamente  a  vida  de  vários  servidores  públicos;  e  essa  compreensão  é

importante.  Aliás,  há  informações  importantes.  Lembro-me  como  se  fosse  hoje,

quando na discussão no ano passado sobre a implementação do piso salarial  do

professor da rede estadual de ensino, em que Minas optou por não aplicar - optou,

sim, por outro caminho, o do subsídio -, e o grande argumento do Estado era que
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Minas já estava no limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF. Ora,

numa  primeira  informação,  por  meio  da  imprensa,  da  mídia,  dos  1.314  cargos

comissionados, o impacto financeiro foi de 54 milhões, e como fica esse limite da

LRF? Ou a LRF só se aplica quando vai tratar do servidor de carreira, do concursado,

do barnabé que está ali todos os dias suando a camisa para construir este Estado? E,

quando se trata dos cargos comissionados, dos protegidos, daqueles que vão compor

a máquina, a LRF não é aplicada.

O Deputado Bosco (em aparte) - Deputado Carlin Moura, faço questão de aparteá-

lo não só pelo fato de ter sido citado por V. Exa., mas, num primeiro momento, para

cumprimentá-lo pela reeleição, por ter vencido mais um desafio e continuar trilhando

aqui  os  seus caminhos políticos,  através desta  Casa Legislativa,  que é  honra  de

todos nós, mineiros.

Gostaria de dizer, Deputado, que em momento nenhum discordo de V. Exa. em

relação ao seu pensamento, à sua visão sobre a questão da lei  delegada que foi

votada nesta Casa no ano passado, quando aqui ainda não estávamos. Certamente

V. Exa. tem suas razões e tem, realmente, de debatê-las. Quero também dizer a V.

Exa. que foi com muita honra que participamos da campanha do atual Governador,

Prof. Anastasia. Tenho certeza de que tanto nós como a cidade de Araxá e toda a

região  do  Alto  Paranaíba  contribuímos  de  forma  importante  para  a  eleição  do

Governador. Sei também do respeito, do reconhecimento que o Governador tem para

com este Poder. Mas, mesmo tendo nós participado da sua eleição, contribuído para

a sua vitória, temos aqui uma outra incumbência, que nos foi delegada também por

intermédio da nossa eleição: estamos aqui não para servir ao governo; estamos aqui

para servir ao povo de Minas Gerais. Somos amigos, sim, do Governador, fazemos

parte,  sim,  da  sua base de apoio,  mas estamos aqui  para atuar  e trabalhar  com

liberdade,  defendendo  os  interesses  do  Poder  Legislativo  e,  claro,  buscando

parcerias necessárias com o governo. Então, estou aqui para somar, e não para ser

fantoche, vaquinha de presépio, de forma alguma. Tenho certeza de que não é isso o

que a região, o que o povo de Minas espera de todos nós. E não é isso que está

dentro dos nossos ideais políticos.

Então,  era  isso  que  gostaria  de  registrar,  mas,  acima  de  tudo,  gostaria  de
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cumprimentá-lo pela sua reeleição.

O Deputado Carlin Moura* - Agradeço o aparte, Deputado Bosco. Também tenho

essa plena convicção. Pelo caráter e pelo passado de V. Exa., tenho certeza absoluta

de que V. Exa. cumprirá fielmente e honrosamente o múnus público, o mandato que o

povo de Minas, principalmente o de Araxá, lhe concedeu.

Concordo integralmente com o pensamento de V. Exa. As eleições já passaram. As

eleições se deram legitimamente, e nós reconhecemos os eleitos, tanto a Presidenta

Dilma como o Governador Antonio Augusto Anastasia. Não é essa a discussão.  A

única questão que queremos discutir e que estamos apresentando aqui se refere à

importância do debate e do esclarecimento. Por se tratar de lei delegada que exclui

originalmente a participação do Parlamento na sua elaboração, é natural que, neste

momento, tenhamos maior ansiedade por esclarecimentos.

Deputado Bosco, saio à rua e não consigo responder a uma pergunta básica: qual

foi  o  impacto  financeiro  que  as  leis  delegadas  acarretaram  sobre  os  cofres  do

Estado? Confesso aos senhores que não sou um “expert” em economia, não sou da

área, mas, sem desmerecer nenhum colega, deixo a pergunta a qualquer um dos

colegas  que  queira  esclarecer-me,  para  que  venha  me  dizer  qual  foi  o  impacto

financeiro do conjunto de leis delegadas do Governador Anastasia no mês de janeiro.

Se  alguém  souber  esclarecer-me,  ficarei  muito  agradecido.  Agora,  se  ninguém

souber, tenho a convicção e a certeza de que a Secretária Renata Vilhena saberá

esclarecer-nos a questão.

Não quero que ela venha nos esclarecer apenas depois do Carnaval, pois o povo

continua trabalhando e não podemos esperar passar o Carnaval para termos essa

resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Bonifácio  Mourão

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado João Leite. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite* -  Saúdo o Deputado Doutor Viana, ex-Presidente desta

Assembleia Legislativa, e o Líder do nosso Bloco. Gostaria que o nome do Bloco
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fosse:  Minas,  o  melhor  lugar  para  se  viver.  Como  dizem  os  nossos  patrícios

portugueses, gosto mais desse nome, mas temos o nosso Bloco e estamos juntos e

firmes.  Saúdo  também  os  Deputados  presentes  e  os  telespectadores  da  TV

Assembleia.

Aproveito a oportunidade a mim concedida pelo Líder do nosso Bloco, Deputado

Bonifácio Mourão. Esse Deputado merece todo o nosso carinho e respeito. Ele foi um

grande Prefeito da nossa Governador Valadares,  aquela terra tão querida.  Há um

tempo, ríamos - o Deputado Bonifácio Mourão não estava nesta Casa ainda - quando,

em campanha, a Presidente Dilma foi a Governador Valadares, olhou o Rio Doce e

saudou os moradores de Juiz de Fora. Fez uma confusão entre o Rio Doce e o Rio

Paraibuna. É um prazer muito grande tê-lo aqui.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fomos desafiados aqui. Esclareço que não temos

os valores, mas sim os cargos. Foi dito que, com as leis delegadas, foram criados

1.300 cargos e que elas possuem não sei quantos artigos, mas o governo do PT e do

PMDB, com uma canetada, com uma medida provisória,  com autoridade olímpica,

criou 500 cargos. Foram 500 cargos com uma medida provisória! Além disso, criou

mais uma empresa pública. E ainda há uma briga entre o PMDB e o PCdoB para

saber quem será o dono dessa fatia. Eles estão em guerra. Será um jogo duro para

saber quem mandará nesse lugar.

Deputado Bosco, havia na Grécia Antiga um pessoal  que era muito esperto:  os

sofistas. Para eles valia o bom discurso. Se conseguissem convencer as pessoas,

estava bom, não importava se a questão estava acompanhada de justificativa ou se

era correta. O que valia era o discurso, o convencimento. Esses eram os sofistas.

Nesta Casa, por exemplo, eles aprovaram uma lei delegada. Deputado Bosco, eu era

Líder  da  Oposição nesta  Assembleia  Legislativa  e  sofremos  muito  aqui.  Era  uma

delegação para mudar o salário dos servidores do Estado, que não queríamos votar,

porque queríamos ver a tabela. Mas fomos chamados de inimigos dos servidores;

fomos caçados; das galerias, jogaram-nos entulhos. Por fim, resolvemos votar. Vejam

que os líderes daquele governo estão nesta Casa e hoje falam contra ela, mas à

época  defenderam  com  toda  a  garra  a  lei  delegada  que  alterou  a  tabela  de

vencimentos  dos  servidores  e  acusaram  o  PSDB  de  ser  inimigo  dos  servidores.
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Sofistas! Fazem o bom discurso de que o Parlamento não pode se dobrar, mas, ao

mesmo tempo,  o  Parlamento  se  dobra  com  uma medida  provisória  que  cria  500

cargos.

Como disse anteriormente, Deputado Viegas, o PT pegou emprestado por oito anos

o  ex-Presidente  do  Banco  Central  e  nosso  ex-companheiro  de  partido,  Henrique

Meirelles, que não está satisfeito com o valor oferecido para ser o mandachuva dessa

nova empresa criada. Veja, Deputado Bosco, temos de saber dessas coisas, pois não

podemos  ser  convencidos  pelos  sofistas;  precisamos  nos  inteirar  de  mais

documentos e saber da história. Diz um ditado hebraico que o povo que não conhece

a história não tem futuro. Portanto, temos de conhecer a história;  temos de saber

como as coisas acontecem. Precisamos ter cuidado, porque o sofista é sedutor; ele

vai  te  elogiar  e  tentar  te  convencer.  Por  isso,  é  importante  discutirmos  algumas

questões pautando-nos por  números. Deputado Bosco, será que um escritório  de

estratégia  em  que  se  reúnem  Secretários  de  Estado  é  ruim?  Um  lugar  para  se

planejar é ruim, mau? Um lugar em que os Secretários de Defesa Social, de Saúde e

de Educação se encontram para fazer um planejamento é algo ruim? Precisamos ser

cuidadosos, tendo em mão todos esses dados.

Basta  olharmos  para  os  números  que  estão  aqui  e  que  são  muito  claros.  Na

sequência que tenho, estão dados da Bahia, referentes à retirada do polo acrílico de

Ibirité para o polo de Camaçari,  na Bahia. Estamos falando em U$600.000.000,00

que seriam investidos e na criação estimada de 10 mil empregos. Com todo o amor

pelo Nordeste, será que Ibirité, que recebe todo o impacto ambiental dos efluentes da

Refinaria Gabriel  Passos, não merecia? Isso precisava ser levado para o polo de

Camaçari? Por isso, Deputado Bosco, temos de ter em mão os documentos. Além

disso, temos a questão de Recife. Minas Gerais foi surpreendida com o anúncio da

Fiat de investir R$3.000.000.000,00 na nova planta, em Cabo de Santo Agostinho, no

Recife.  A  Fiat  vai  investir  R$3.000.000.000,00,  mas  o  governo  a  isentou,  com

números  robustos,  fortíssimos  e  impressionantes:  são  R$4.500.000.000,00  de

renúncia  fiscal,  do  dinheiro  do  povo;  15  mil  empregos  gerados  na  região;

R$5.000.000.000,00  no  aporte  de  recursos  na  chegada  da  Fiat  Powertrain

Technologies. Vejam que, quando saiu a medida provisória, fez-se uma abertura para
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que todas as empresas se instalassem lá. Não foi só a Fiat que saiu, não! Temos de

fazer um levantamento de todas as que saíram. 

Agora,  não venham dizer  aqui  que isso é  perseguição aos nordestinos ou algo

assim.  Somos  Deputados  de  Minas  Gerais.  Este  Estado  recebeu  a  Fiat,  e  essa

empresa cresceu aqui. O que aconteceu foi uma punhalada do PT e do PMDB nas

costas dos mineiros. O Deputado Vanderlei Miranda está aqui e sabe muito bem o

que é gerar 15.000 empregos. De cara, perdemos 25.000 empregos.

É com muito prazer que concedo um aparte ao Deputado Bonifácio Mourão, Líder

do Bloco Minas, o Melhor Lugar para se Viver.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado João Leite, é um enorme

prazer apartear um Deputado com a dimensão de V. Exa. Minas Gerais inteira sabe

da verdade que estou falando.

Primeiramente,  gostaria  de  assinar  embaixo  e  ratificar  tudo  que  V.  Exa.  está

dizendo, mas também fazer um esclarecimento sobre a lei delegada. Embora eu não

estivesse aqui para ter o prazer de, juntamente com V. Exa., aprovar a lei delegada,

gostaria de ressaltar que essa lei se baseia na Constituição mineira. Da mesma forma

que a Constituição Federal prevê a medida provisória, a Constituição mineira prevê a

lei delegada. O Lula utilizou por tantas e tantas vezes a medida provisória, e, agora, o

Governador Anastasia se baseia na Constituição mineira para remeter o projeto de lei

delegada  aqui  para  a  Assembleia  aprová-la.  Então,  se  alguém  discordar  de  lei

delegada, precisa discordar primeiro da Constituição mineira. Seria o caso de entrar

com  uma emenda  constitucional  para  eliminar  esse  artigo  da  Constituição  e,  na

mesma hora, eliminar a medida provisória da Constituição Federal. Certamente isso

agradaria em cheio a todos aqueles que se insurgem contra a medida provisória.

Ademais,  não  discutimos  a  questão  de  trazer  a  Secretária  Renata  Vilhena,  da

Seplag.  Com  certeza  ela  virá.  Na  verdade,  precisamos  da  presença  dela  para

discutirmos as leis delegadas. No entanto, discutiremos em um lugar próprio, como

na Comissão de Administração Pública. Dessa forma, discutiremos a lei  delegada

tecnicamente. Aqui no Plenário não teríamos a oportunidade de entrar na questão e

amiudar a lei delegada para discuti-la, oferecendo subsídios aqui nesta Casa.

Temos a lei delegada durante o ano inteiro para discuti-la, então, por que tem de ser
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necessariamente agora, nesta semana ou na outra? Temos muito tempo para discuti-

la, só que a Presidência está entendendo muito bem que o momento oportuno será

quando as comissões forem constituídas, o que já aconteceu. Todos aqui sabem por

meio do Regimento Interno que as lideranças têm o prazo de cinco dias para indicar

os membros das comissões, e isso também já foi feito. Portanto, daqui a poucos dias,

já teremos as comissões formadas e, com certeza, a presença da nossa Secretária

Renata Vilhena.

Por  exemplo,  o  Deputado  Carlin  Moura  fez  referência  a  um  dos  itens  da  lei

delegada, quando o Governador propôs um adicional aos funcionários efetivos que

ocuparem cargos em comissão. Em vez de censurar, elogio esse dispositivo, pois ele

estimula o servidor público a cada vez mais trabalhar e conseguir progredir. Não sei

se o Deputado Carlin Moura sabe - acredito que sim, porque ele é bem informado -,

mas 80% dos cargos em comissão do atual governo vêm de servidores efetivos. Isso

é  um  estímulo  para  que  eles  ocupem  cargos  comissionados.  Se  o  Governador

quisesse, poderia muito bem nem tocar nesse assunto. Por se tratar de um cargo

comissionado de plena confiança, ele poderia chamar pessoas de fora. Por que ele

está estimulando os efetivos? Evidentemente que é porque ele tem a melhor das

intenções.

Deputado João Leite, V. Exa. fez algumas referências, comparando com o governo

federal.  É  uma pena que alguns  Deputados  estejam saindo deste  Plenário  neste

momento, pois gostaria muito que eles ouvissem o que tenho a dizer. Estou aqui com

o jornal “Hoje em Dia” do último domingo, e não sei se eles o leram. Pelo menos seria

interessante que ouvissem a observação que farei aqui. (- Lê:)

“Má  gestão  emperra  obras  na  BR-381”,  V.Exa.  deve  ter  lido  essa  matéria,

“Ministério  do Planejamento contratou, sem licitação,  uma Oscip que cobrou caro,

recebeu  e  não  concluiu  o  projeto”.  E  a  notícia  começa  assim:  “O  Ministério  do

Planejamento  contratou,  sem  licitação,  o  Movimento  Brasil  Competitivo  -  uma

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip - para realizar projeto de

otimização da duplicação das BRs-381 e 101,  mas o serviço não foi  concluído e

existem  indícios  de  sobrepreço.”  Mais  a  frente,  continua:  “As  conclusões  são  do

Tribunal de Contas da União - TCU -, que começou a investigar o contrato em 2003,
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ano em que foi firmado, após denúncia do Ministério Público Federal. O resultado das

análises com a constatação das irregularidades foi levado ao Plenário do Tribunal e

teve o aval dos Ministros no segundo semestre do ano passado.” Sabem quem foi o

Ministro  relator?  O  ex-Ministro  do  Lula,  José  Múcio  Monteiro.  Vejam  V.  Exas.,

Deputado  João  Leite  e  Deputado  Bosco,  ele  está  censurando  toda  a  situação,

dizendo  que  os  responsáveis  por  essa  irregularidade  saíram  do  Ministério  do

Planejamento e hoje estão lotados na Petrobras, no BNDES e assim por diante. Mais

à frente da notícia, o Ministro Monteiro diz que apenas quatro laudas foram feitas,

cobrando aquele  absurdo.  O trabalho  não foi  feito,  e  a  BR-381 continua como a

rodovia  assassina,  como  todos  sabem,  ligando  Belo  Horizonte  a  Governador

Valadares. Ela é objeto de frente parlamentar e de outros movimentos, mas sua obra

não sai por motivos como esse, divulgado no jornal “Hoje em Dia”.

Então, vejam V. Exas. que estamos precisando corrigir muitas coisas neste país a

partir desse tipo de procedimento.

Agradeço muito a V. Exa. Amanhã estarei nesta tribuna para agradecer a indicação

dos nossos colegas para a liderança de um dos blocos de apoio ao governo, quando

teremos a oportunidade de manifestar os motivos os quais nos levam a defender o

governo Anastasia.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte) - Parabenizo o Deputado João Leite por

essa iniciativa. Creio que teremos aqui condições de aprofundar muito esses debates

da Situação e da Oposição.

Fiquei  atento  ao  seu  pronunciamento  e  considero  muito  válido  lembrarmos  um

pouco do passado, algumas decisões tomadas pelo ex-Presidente Lula, amparado

por medidas provisórias. Cito rapidamente o caso da Usina Belo Monte, que deve

estar deixando os ambientalistas deste país praticamente sem cabelos. Há discussão

de  analistas  técnicos  que  demonstram  a  incapacidade  técnica  de  resolver  o

problema.  Deputado  João  Leite,  segundo  a  análise,  não  conseguirão  resolver  a

demanda porque a usina está distante do centro dos consumidores e é caríssima.

Não resolverão o problema da perda de potência porque o trajeto é longo e foi feito

por uma decisão pessoal. O Congresso Nacional - a base do governo Lula - apoiou a

decisão. Por que não considerarmos a biomassa, as decisões ideológicas?
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Então,  no  caso específico do Parlamento Mineiro,  da  Assembleia  Legislativa de

Minas  Gerais,  a  grande  maioria,  como  eu  e  V.  Exa.,  apoiamos  o  Governador

Anastasia porque acreditamos na competência dele, da sua equipe de governo e da

Secretária Renata Vilhena. Temos certeza de que não fugiremos de nenhum debate,

mas  as  coisas  precisam  ficar  mais  claras.  É  preciso  saber  o  que  a  Oposição

realmente quer  e  não  simplesmente  instalarmos o confronto.  Muito  obrigado pelo

aparte.

O Deputado João Leite* - Eu lhe agradeço. Quero agradecer ao Deputado Bonifácio

Mourão, Líder do Bloco Minas, o Melhor Lugar para se Viver, que traz mais luz às

questões expostas aqui.

Gostaria de alertar nossos colegas dos blocos para essa tática. É importante ter as

outras informações. Acabou de falar o relator da nossa Constituição, e a lei delegada

é prevista nela. 

Além disso,  o jornal  “Hoje  em Dia”  é um documento.  Vejo o  Márcio  Fagundes,

articulista desse jornal, acompanhando os nossos trabalhos neste Plenário. O jornal

“Hoje  em  Dia”  é  um  documento  importante  e  retrata  um  parecer  do  Tribunal  de

Contas da União, que mostra a realidade. Não se enganem: os que estão aqui são os

mesmos que apresentaram, no governo do PT e do PMDB, uma lei delegada que

defenderam ardorosamente.

Por fim, foi dito que o Presidente Lula fez muito bem em retirar a Fiat de Minas

Gerais e em retirar o pólo acrílico de Ibirité. Não concordo com isso, os dados são

robustos. O Presidente fez bem em, durante oito anos, não fazer avançar um metro

sequer  do  metrô  de  Belo  Horizonte?  Fez  bem  em  deixar  ser  ocupada  a  via

desapropriada do Calafate ao Barreiro? Fez bem em deixar o Anel Rodoviário e a BR-

381 dessa maneira, com sangue derramando? O PT e o PMDB têm uma dívida com

Minas Gerais, e lembraremos isso aqui permanentemente.

Alguém que usou a tribuna disse que não tem medo. Nós também não temos medo.

Eu já fui candidato a cargo majoritário duas vezes, nas quais o PT me derrotou. É

muito ruim ser derrotado, mas esse sentimento deve passar. Continuei a minha vida.

É preciso avisar a eles que a eleição acabou. Eles continuam pensando que aqui é

um palanque eleitoral. Deixem o competente Governador Prof. Anastasia governar.
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Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questões de Ordem

O Sr. Presidente (Deputado Doutor Viana) - Com a palavra, pela ordem, o Deputado

João Vítor Xavier.

O Deputado João Vítor Xavier -  Sr. Presidente, queria abraçar o Deputado João

Leite pelo seu pronunciamento e, como não foi possível fazer aparte, sinto-me como

se o estivesse fazendo agora. Quero registrar a adesão do PRP, com o PSDB, ao

Bloco, atendendo o convite do nosso Líder do Governo,  Deputado Luiz Humberto

Carneiro. Trata-se de uma adesão ideológica, pois acreditamos no governo do Prof.

Anastasia, acreditamos no que representa para Minas Gerais,  no novo espaço de

crescimento para o nosso Estado e, principalmente, nesse projeto maior de governo

que estamos construindo. Esse projeto já vem de oito anos com nosso hoje Senador

e então Governador Aécio Neves. O PRP passa a integrar esse bloco com muita

alegria e a defender um projeto no qual acreditamos, de uma Minas que seja exemplo

para o Brasil. Gostaríamos de convidar os colegas que compõem a base nacional,

para que Minas Gerais fosse ouvida de maneira importante e decisiva no governo da

Presidenta Dilma Roussef. É muito triste vermos que a BR-381, da minha querida

Caeté,  continua matando semanalmente,  senão diariamente.  É triste percebermos

que o Anel  Rodoviário  de Belo  Horizonte  mata  mais  do  que muitas  guerras  pelo

mundo. Lamento muito ver parte dos políticos de Minas comemorando o recebimento

de R$50.000.000,00 para as vítimas das chuvas no Estado enquanto são liberados

R$750.000.000,00 para o Rio de Janeiro em 24 horas,  tendo sido liberados mais

R$1.000.000.000,00 em seguida. Será que somos menores do que o Rio de Janeiro?

Certamente a tragédia foi menor aqui, porque muito menos vidas foram ceifadas, mas

temos mais de 20 mil famílias desabrigadas, pessoas que não perderam a vida, mas

perderam tudo o que tinham. Portanto, desejamos uma ação mais enérgica e uma

presença mais firme do governo federal em Minas Gerais, que não pode ser relegado

a  segundo  plano,  ser  tratado  como  um  Estado  de  segunda  linha,  apenas  por

questões políticas. Estão preocupados com o fato de Aécio estar se tornando, mesmo

na Oposição, o maior nome da política nacional.  Estão preocupados porque Aécio
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está ofuscando o governo federal. A eleição de 2014 está longe, a Presidenta Dilma

ainda tem quatro anos para governar, e, como mineiro, espero que ela governe muito

bem  para  o  nosso  Estado.  Não  temos  culpa  de  Minas  Gerais  ter  políticos

competentes do gabarito de Aécio Neves. Minas não pode ser penalizada por isso,

até porque o Senador Aécio Neves não tem colocado essa questão de uma eventual

candidatura em primazia, em detrimento de uma relação republicana e de diálogo

com  o  governo federal.  Gostaríamos  que  o  governo federal  tivesse essa  mesma

relação republicana com o povo de Minas Gerais,  que fez da Presidente Dilma a

candidata majoritária no Estado, e respeitamos isso. Torcemos para que ela faça um

ótimo governo para o povo de Minas e para o todo o povo brasileiro. Na Assembleia

de  Minas  estaremos  sempre  fazendo  coro  para  que  Minas  Gerais  seja  ouvida  e

atendida em seus pleitos. Estive no Nordeste do País e pude ver a BR-101 Norte

completamente duplicada. Vimos também sendo construído um novo aeroporto em

Natal. Inauguraram um há poucos anos e já está sendo construído outro. O Aeroporto

de Confins, onde há apenas uma esteira, não recebe dinheiro para as obras da Copa

do  Mundo.  Gostaríamos  de  registrar  a  nossa  insatisfação  com  o  tratamento  que

Minas Gerais vem recebendo nos últimos anos. Quero ainda registrar, de maneira

muito clara, que o PRP está aderindo à base de governo do Prof. Anastasia com a

profunda convicção de que ele é um homem preparado para governar o Estado de

Minas Gerais, como vem fazendo de maneira excepcional. Acreditamos nos projetos

que ele tem para  o desenvolvimento  e avanço do nosso Estado.  Muito  obrigado,

Presidente. 

O Deputado Fred Costa - Boa tarde a todos. Primeiramente gostaria de felicitar o

Deputado João Leite  pelo seu pronunciamento  e  todos  que o  apartearam.  Quero

ainda dizer que os Deputados que fizeram uso da palavra, contrariando um pouco o

que o Deputado João Leite disse - certamente motivados, acredito eu, pela vontade

de fazer o que é a nossa função, fiscalizar as ações do Executivo -, porém o fizeram

de modo a  desqualificar,  desconsiderar  e  desmerecer  o  que o Deputado Rômulo

Viegas expôs com propriedade: nós aprovamos o projeto do Estado de Minas Gerais

que  se  tornou  referência  de  gestão  pública  para  todo  o  País.  Ele  disse  “nós,

Deputados”, mas vou além: a população de Minas Gerais, por meio do que é mais
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democrático, o voto, decidiu e optou pela aprovação desse projeto. O Governador

Aécio Neves, com maestria, conseguiu formar uma equipe competente, qualificada,

capacitada.  Foi  eleito  e reeleito  Governador,  e agora foi  eleito  Senador  de forma

inconteste,  e  acabou  tornando-se  um  grande  líder  nacional  da  Oposição,  a  qual

padecia  de  uma  grande  referência.  Não  podemos  alvejar  o  governo  de  Antonio

Anastasia,  tampouco  desqualificar  tudo  que  foi  realizado  pelas  pessoas  que

compõem a história  desse governo  meritório,  em  virtude de  uma eleição  que  só

acontecerá daqui a quatro anos. O que brigam são as ideias, jamais os homens. Há

espaço para todos. Quem tem competência se estabelece. Essa é uma máxima do

direito administrativo que também vale muito para a política. Além disso, quero ainda

registrar que não tenho procuração para falar em nome do governo, embora seja um

entusiasta  dele.  Não  estamos  nos  furtando  ao  debate.  Tenho  certeza  de  que,

republicano como é o Governador,  a Secretária Renata Vilhena não terá o menor

constrangimento em vir, mas o fará no momento ideal, adequado, para debater com

os pares desta Casa. Todos sabemos que as comissões,  nas próximas horas, no

mais tardar até o final da semana, estarão compostas. Acredito que na semana que

vem estarão decididos seus Presidentes e Vice-Presidentes. Dessa forma, ela poderá

vir à Comissão de Administração Pública prestar os devidos esclarecimentos. Quero

lembrar que as mesmas pessoas que contestam a prática adotada em Minas Gerais,

com  a  lei  delegada,  vedam  os  olhos  para  as  20  medidas  provisórias  que

impossibilitam que a Câmara dos Deputados inicie seus trabalhos. Como apedrejar a

janela do vizinho, se o governo do PT, que conta com o apoio integral do PCdoB,

recorre  permanentemente  a  medidas  provisórias?  Antes  contestavam  o  governo

anterior, que utilizava esse instrumento de forma recorrente. O que observamos hoje,

na prática, é que o PT se valeu dessa prerrogativa para governar de uma forma não

tão democrática. Para concluir, Sr. Presidente, quero dizer que eventualmente, e isso

é  natural  e  democrático,  podemos  ter  contestação  diante  de  determinados

posicionamentos acerca da lei delegada. Entretanto, isso não pode, de forma alguma,

ser  confundido,  como  está  acontecendo  nesta  Casa,  de  forma  a  induzir-se  as

pessoas a imaginarem que o governo do Estado prestou um desserviço à sociedade

e está-se furtando ao debate. Muito pelo contrário. Se nosso país hoje aponta para
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um crescimento econômico, proveniente, sim, em parte, da competência de alguns

gestores  do  governo  federal,  isso  se  deve  também  ao  mundo  globalizado.  Não

podemos deixar de considerar que o fator fundamental  para a manutenção desse

crescimento econômico nacional é o investimento em obras estruturantes, algo que

tem  sido  uma  negação  no  governo  federal,  sobretudo  no  tocante  ao  tratamento

dispensado  a  Minas  Gerais,  como  foi  anteriormente  citado  pelos  meus  pares,  e

também o enxugamento da máquina pública. Garotinho, no passado, referiu-se ao

partido da boquinha. Isso não existe em Minas Gerais. Muito obrigado.

O  Deputado  Bosco  -  Sr.  Presidente,  gostaria  de,  regimentalmente,  utilizar  meu

tempo primeiramente para fazer uma menção ao nobre Deputado João Leite, nosso

ídolo do grande Atlético mineiro. Quero dizer também, Deputado, que estou muito

tranquilo com a convivência que teremos neste Parlamento não só com os Deputados

da base do governo, da qual tenho a honra de fazer parte, mas também com os da

Oposição. Até porque, ao longo da minha história política, tive a oportunidade de, por

quatro mandatos consecutivos, fazer parte da Câmara Municipal de Araxá. Lá convivi

também, durante 16 anos, com a Oposição, sempre liderada pelo PT. Estamos muito

acostumados a  discursos,  a desentendimentos  e a debates.  Sabemos muito  bem

interpretar a situação, até mesmo o “jus sperniandi”, que muito acontece. Gostaria de

dizer, Deputado João Leite, que V. Exa. pode ficar tranquilo com este companheiro de

bloco ou com este companheiro da base aliada do governo, porque saberemos nos

posicionar  dentro  dos  nossos  ideais,  dentro  dos  princípios  da  legalidade,  como

sempre  fizeram,  a  exemplo  de  V.  Exa.,  os  Deputados  deste  Poder  Legislativo.

Estamos  aqui  com  muito  orgulho  e  satisfação.  Faço  questão,  em  nome do  meu

partido, PTdoB, de dizer ao nosso grande Líder aqui presente de nossa satisfação por

estarmos integrando o Bloco por ele liderado. Trago um abraço do nosso Presidente

nacional, Deputado Federal Luís Tibé, que tem ciência de nossa decisão, de nossa

adesão ao Bloco liderado agora pelo Deputado Bonifácio Mourão. Quero, por meio de

um trabalho conjunto com todos os 28 Deputados desse Bloco, e com os demais

parlamentares de outro bloco que também integra a base aliada do governo, defender

os interesses de Minas, os interesses do governo - tenho certeza absoluta em sua

plenitude  -,  em  favor  do  povo  mineiro.  Conhecemos  muito  bem  o  Governador
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Anastasia e sabemos da sua história política e de seus ideais. Por isso temos certeza

absoluta de que ajudaremos, e muito, para que ele possa fazer mais ainda. Na gestão

do Aécio, muito se fez, muito foi feito por Minas Gerais, todavia nosso Estado é uma

obra inacabada, as demandas são constantes na saúde, na educação, no social e

nos  interesses  de  nossos  servidores  públicos.  Estaremos  aqui,  sem  dúvida,

juntamente com Anastasia e todos os Deputados aliados, com os Deputados da base,

procurando  fazer  um  trabalho  à  altura  de  nosso  povo.  Estou  muito  feliz,  Sr.

Presidente. Agradeço, mais uma vez, a oportunidade. Com certeza muitas matérias

serão debatidas nesta Casa. Quanto aos convites apresentados tanto pela Oposição

quanto pelo Deputado João Leite logo neste primeiro momento, com certeza o nosso

Presidente,  em data oportuna,  trará a esta Casa as autoridades,  e não apenas a

nossa Secretária Renata Vilhena, pois esperamos também os Ministros. Por que não,

Deputado João Leite? V. Exa. disse que as coisas acontecem aqui, então é aqui que

as pessoas têm de obter respostas. Comungo plenamente com suas considerações.

Não tenho dúvida alguma de que nosso Presidente,  Dinis  Pinheiro,  em momento

certo,  convocará  ou  convidará  as  autoridades  competentes  para  aqui  darem

explicações ao Parlamento e ao povo mineiro.

O Deputado Rômulo Viegas - Sr. Presidente, quero externar elogios aos Deputados

que se pronunciaram recentemente, como o João Leite, o Fred Costa, o João Vítor

Xavier e o Bosco. Parabenizo também o Líder do nosso Bloco, o Deputado Bonifácio

Mourão, constituinte, assim como o Deputado Gustavo Valadares, por ser Líder da

Maioria. Esta Casa é realmente a voz do povo. O Parlamento mineiro representa os

anseios da nossa sociedade. Voltando no tempo, lembro-me de quando, no primeiro

mandato  do  governo  Aécio  Neves,  o  Deputado  João  Leite  dirigiu,  com  muita

competência, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Ele foi convidado a

vir a esta Casa para participar de vários debates e nunca se furtou a isso. Acho que

nenhum integrante do governo Anastasia irá se furtar a nada, mas as coisas têm,

como já foi dito aqui, de ocorrer no momento certo e adequado. Pactuo com as ideias

do Deputado João Leite de trazer a discussão das ações dos Ministros do governo

federal  para  o  local  onde  estamos  vivendo  os  problemas.  As  coisas  realmente,

Deputado  Bosco,  têm  de  ficar  mais  transparentes.  Sr.  Presidente,  teremos



233
____________________________________________________________________________

oportunidade de ter uma base aliada muito forte para acompanhar as decisões do

governo de Minas. Muito obrigado.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de amanhã, dia 10, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 12 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA
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ordem  -  Oradores  Inscritos:  Discursos  dos  Deputados  Carlos  Mosconi,  Bonifácio

Mourão,  Fabiano  Tolentino  e  Duarte  Bechir  -  2ª  Parte  (Ordem  do  Dia):  1ª  Fase:

Abertura de Inscrições - Despacho de Requerimentos: Requerimentos da Deputada

Liza  Prado  (9),  dos  Deputados  Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa  (13),  Sargento

Rodrigues  (37),  Célio  Moreira  (33),  Deiró  Marra,  Alencar  da  Silveira  Jr.  (105),

Neilando  Pimenta  e  Fred  Costa  e  da  Deputada  Liza  Prado  (2);  deferimento  -

Requerimento  do Deputado Bonifácio Mourão;  deferimento;  discurso  do  Deputado

João  Leite  -  Requerimento  do  Deputado  Paulo  Lamac;  deferimento;  discurso  do

Deputado  Paulo  Lamac  -  Questão  de ordem -  Requerimento  do  Deputado Tiago

Ulisses; deferimento; discurso do Deputado Doutor Wilson Batista - Encerramento -

Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Dilzon Melo - Alencar da Silveira Jr.

- Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Ana Maria Resende - André Quintão -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin -

Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Carlos
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Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Doutor Viana

- Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fabiano

Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo

Valadares - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Leonardo

Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta -

Paulo Lamac - Pompílio Canavez -  Rogério Correia -  Rômulo Veneroso -  Rômulo

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

- Tadeuzinho Leite - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

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

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte

1ª Fase (Expediente)

Ata

A Deputada Liza Prado, 2ª-Secretária “ad hoc”, procede à leitura da ata da reunião

anterior.

O Sr. Presidente - Em discussão, a ata. Com a palavra, para discutir, o Deputado

Rogério Correia.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, escutei atenciosamente a leitura da

ata feita pela Deputada Liza Prado. É verdade. Ontem, em determinado momento,

formulei uma questão de ordem sobre um tema apresentado desde a primeira reunião

da  sessão  legislativa.  Em  nome  do  Bloco  Minas  sem  Censura,  protocolamos

requerimento  à  Mesa em  que  solicitamos  a  presença,  por  convite,  da  Secretária

Vilhena,  para  debater  conosco  o  conteúdo  das  leis  delegadas  assinadas  pelo

Governador. Na leitura da ata, foi dito que, apresentada a questão de ordem, ela foi

prontamente respondida. Quero solicitar a alteração da ata, porque, na verdade, a

minha questão de ordem não foi  prontamente  respondida  até hoje.  A questão de
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ordem que faço  é para  saber  se  o  nosso requerimento  irá ou não a  votação no

Plenário.  Alerto  para  o  fato  de  que  o  requerimento  apresentado  -  estudei-o  em

detalhes - não precisa ser apreciado pelas comissões da Assembleia Legislativa, que

ainda não estão constituídas. Ele é um requerimento sujeito à apreciação do Plenário,

como  determina  o  Regimento.  Portanto,  ele  tem  de  ser  discutido  e  votado  em

Plenário. Faço esta questão de ordem porque até o momento não recebi nenhuma

explicação da Assembleia Legislativa por não ter feito o convite à Secretária e por não

ter colocado o requerimento em votação. Mais  do que isso,  participamos de uma

reunião com 19 sindicatos e com o nosso Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, para

que ele pudesse fazer o convite à Secretária Renata Vilhena, marcando o dia e o

horário em que ela pudesse comparecer e em que ela pudesse prestar à Assembleia

Legislativa algum tipo de esclarecimento sobre tantas leis e tantos artigos que foram

alterados na estrutura do Estado. Como Deputado, julgo que esse é o nosso dever,

em especial do nosso Bloco de Oposição Minas sem Censura, mas presumo que

toda a Casa, todos os Deputados tenham algum questionamento, alguma pergunta e

alguma  dúvida  sobre  as  mudanças  impostas  pelas  leis  delegadas.  Confesso,

Deputados, que não consegui ler todos os artigos das leis delegadas. Só uma das leis

contém 260 artigos. Estou para apostar se algum Deputado já leu detalhadamente

todos os 260 artigos dessa lei e das outras cinco, para dizer que os senhores já são

sabedores de todas as leis delegadas e que não necessitam de esclarecimentos de

como o Estado passará a funcionar. Se não houver dúvida por parte da Assembleia

Legislativa,  dou-me  por  explicado.  Não  é  o  meu  caso.  Tenho  várias  dúvidas  e

algumas divergências. Mas é preciso que esse debate seja feito na Casa. Julgo ser,

no mínimo, um desrespeito à Assembleia que o governo não venha explicar as leis

que editou, as quais não foram votadas aqui. Entendendo que ele tinha delegação,

mas ele não conta com plenos poderes para dizer que a Assembleia não existe, não

virá e não dará a menor bola, e a própria Assembleia não o convida a vir. Ora, o

Deputado Dinis  Pinheiro,  Presidente  da  Assembleia,  não é Líder  do  PSDB ou do

governo na Casa. Cabe à Assembleia fazer o convite. Solicitamos a ele que, pelo

menos, convidasse a Secretária, mas sequer a garantia de que fará o convite foi-nos

dada.  Portanto,  Sr.  Presidente,  a  minha  questão  de  ordem  não  foi  prontamente
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respondida. Para que isso aconteça, quero que o requerimento venha a votação ou,

pelo menos, a discussão. Em segundo lugar, informo que protocolei ontem, em nome

do  Bloco,  dos  23  Deputados,  um  pedido  de  audiência  com  a  Secretária  Renata

Vilhena.  Queremos  que  ela  nos  receba,  os  23  Deputados  do  Bloco,  porque  nós

mesmos  vamos  convidá-la  a  comparecer  aqui.  Acredito  que  não  haja  nenhuma

ofensa em tal ação. Conhecendo a Secretária Renata Vilhena como conheço, pelo

menos pela imprensa,  pelo seu caráter democrático,  e conhecendo o Governador

Anastasia como conheço,  homem de caráter  democrático,  a quem respeito e  por

quem sinto apreço - embora tenhamos divergências políticas e ideológicas -, creio

que não se negarão a fazer esse debate democrático com a Assembleia, até porque o

Poder  Legislativo  está  aqui  para  isso.  Sr.  Presidente,  peço que,  de  fato,  eu  seja

prontamente respondido sobre o requerimento que apresentei à Mesa no primeiro dia

da sessão legislativa. Considero um absurdo contra mim, contra os Deputados do

Bloco e contra toda a Casa Legislativa não obter uma resposta. Muito obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Informo ao  Deputado  Rogério  Correia  que  a  Presidência  já

respondeu  ao  seu  questionamento:  assim  que  estiverem  constituídas  todas  as

comissões,  a  Mesa  vai  analisar  o  requerimento  e  convidar  a  Secretária  Renata

Vilhena,  que,  tenho  certeza,  aqui  virá  prontamente,  para  responder  a  todos  os

questionamentos. Trata-se de uma questão de tempo: tomamos posse no dia 1o de

fevereiro, na semana passada, e ontem fizemos a leitura da lista de Lideranças. Este

Parlamento é ágil, mas temos de respeitar os entendimentos entre Lideranças com

relação  à  formação  das  comissões,  até  para  cumprir  o  Regimento  e  receber  a

Secretária.  Hoje  mesmo  enfrentamos  um  problema  que  gostaria  de  levar  ao

conhecimento do nobre Deputado: na presença do Deputado Bonifácio Mourão, aqui

estiveram  12  Prefeitos  da  nossa  região  que  pretendiam  discutir  uma questão  de

segurança pública, mas tivemos que recebê-los informalmente, porque as Comissões

de  Segurança  Pública  e  de  Assuntos  Municipais  ainda  não  estão  constituídas.

Portanto, fizemos uma reunião informal com os 12 Prefeitos para ouvi-los e atendê-

los. Mas acho que, para recebermos a Secretária de Planejamento, Renata Vilhena,

isso  deve  ser  feito  formalmente,  assim  que  as  comissões  desta  Casa  estiverem

constituídas. Com a palavra, para discutir a ata, o Deputado Carlin Moura.
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O Deputado Carlin Moura - Sr. Presidente, bem sabemos que a leitura feita pela

Mesa refere-se à síntese da ata; seu inteiro teor será publicado no Diário Oficial. Mas

permanece uma dúvida em relação à questão de ordem levantada pelo Deputado

Rogério  Correia:  não  sabemos  de  que  forma  ela  aparece  no  inteiro  teor  da  ata.

Parece-me que  há  um  equívoco na interpretação da Mesa,  porque,  salvo  melhor

juízo, são duas questões distintas. A primeira diz respeito ao dia em que a Secretária

aqui comparecerá: se vai ser antes ou depois da formação das comissões. A outra,

completamente  distinta  -  e  penso  que  esta,  sim,  a  ata  não  deixa  clara  -,  é  a

aprovação  neste  Plenário  do  convite  à  Secretária.  O  Deputado  Rogério  Correia

solicitou que fosse aprovado pelo Plenário da Casa, até mesmo para legitimar ainda

mais  a  condução  da  Mesa,  o  convite  à  Secretaria.  Em  nosso  entendimento,

independentemente  de  quando  serão  formadas  as  comissões  ou  de  quando  a

Secretária virá aqui, é necessário que o requerimento seja aprovado ou rejeitado pela

maioria dos Deputados. Portanto, a ata não deixa claro o fundamento regimental pelo

qual  a  Mesa  ou  o  Presidente  que  conduz  os  trabalhos  deixará  de  submeter  o

requerimento à aprovação do Plenário, o que é fundamental. Queremos convidar a

Secretária Renata Vilhena e seria de muito bom alvitre que esse convite fosse feito

pelo conjunto dos Deputados desta Casa, até para não fazer a Secretária passar pelo

constrangimento de ser convidada pelo Bloco de Oposição - se o Plenário da Casa

não fizer esse convite a ela, nós, os movimentos sociais e os sindicatos o faremos

pessoalmente,  mas  isso  pode passar  a  imagem  ruim  de  que  esta  Casa está  se

omitindo diante de um fato tão importante como esse.

O  Sr.  Presidente  -  Com  a  palavra,  para  discutir  a  ata,  o  Deputado  Gustavo

Valadares, que disporá de até um minuto.

O Deputado Gustavo Valadares - Os Deputados Carlin Moura e Rogério Correia

tiveram...

O Sr. Presidente - Temos um prazo regimental para a discussão da ata.

O Deputado Gustavo Valadares - A única coisa que peço é tratamento igualitário,

Sr. Presidente, mas tentarei questionar a ata em menos de um minuto, ou melhor, nos

53 segundos de que ainda disponho. Da mesma forma como o Deputado Rogério

Correia  questiona  um  requerimento  apresentado  por  ele  à  Presidência,  também
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gostaria, em nome da base do governo e do Bloco Somos Minas Gerais, por meio do

qual mostramos nossa preocupação com o futuro de Minas e com as necessidades

do povo mineiro, de questionar o motivo pelo qual a Presidência também não colocou

em  votação  os  requerimentos  apresentados  pelo  Deputado  João  Leite  para  que

sejam  convidados  a  comparecer  a  esta  Casa  os  Ministros  da  Fazenda,  Guido

Mantega, e dos Transportes, Alfredo Nascimento. O primeiro, para explicar a escolha

de Pernambuco, em vez de Minas Gerais, para receber a nova planta industrial da

Fiat  automóveis;  o  segundo,  para  explicar  a  inércia  e  a  má  vontade  com  que  o

governo federal tratou o Anel Rodoviário e a BR-381 Norte ao longo dos últimos oito

anos. Sr. Presidente, também gostaria de pedir a esta Casa que, no momento em que

for  colocado  em  votação  o  requerimento  do  Deputado  Rogério  Correia,  sejam

colocados  também  esses  convites  feitos  aos  Ministros.  Esperamos,  inclusive,  a

colaboração  desse  Deputado  para  agendar  o  mais  rapidamente  possível  a  vinda

desses Ministros e, por que não, até do Ministro da Casa Civil, Antônio Palocci, para

uma explicação sobre o teor das centenas de medidas provisórias que criaram cargos

e mais cargos no governo federal. Portanto, o meu discurso é para que o Deputado

Rogério Correia peça a votação de todos os requerimentos, convidando os Ministros

do governo da Presidenta Dilma para uma explicação sobre as questões relacionadas

ao nosso Estado de Minas Gerais.

O  Sr.  Presidente  -  Esgotado  o  prazo  destinado  a  esta  parte  e  não  havendo

retificação a ser feita na ata, dou-a por aprovada.

Correspondência

-  O  Deputado  Carlos  Mosconi,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIO

Do  Sr.  Carlo  Roberto  Simi,  Secretário  de  Políticas  Públicas  de  Emprego  do

Ministério do Trabalho e Emprego, comunicando liberação de recursos referentes ao

Convênio  MTE/SPPE/Codefat  nº  007/2006  -  Sedese-MG.  (-  À  Comissão  de

Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art.

100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

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

oradores inscritos para o Grande Expediente.

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

REQUERIMENTOS 

Nº 75/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Roberto Simões por sua posse na Presidência do Conselho

Deliberativo Nacional do Sebrae. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 76/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Faculdade Novos Horizontes pelos 10 anos de sua criação. (-

À Comissão de Educação.)

Nº 77/2011,  do Deputado Duarte Bechir,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  a  Sra.  Carmem  Lúcia  Antunes  Rocha,  Ministra  do  Supremo

Tribunal Federal, pelo recebimento da Medalha Promotor de Justiça Ozanam Coelho,

outorgada pela Associação Mineira do Ministério Público - AMMP. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº  78/2011,  do  Deputado Elismar  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  solucionar  o  problema  de

superlotação  do  Centro  Socieducativo  de  Sete  Lagoas,  estabelecimento  para

adolescentes que cumprem medidas de reabilitação, e de falta de equipamentos de

proteção individual para os agentes socioeducativos da unidade.

Nº  79/2011,  do  Deputado  Elismar  Prado,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Defesa Social pedido de providências para solucionar o problema de

superlotação  do  Centro  Socieducativo  de  Sete  Lagoas,  estabelecimento  para

adolescentes que cumprem medidas de reabilitação, e de falta de equipamentos de

proteção individual  para  os  agentes socioeducativos  da unidade.  (-  Distribuídos  à

Comissão de Segurança Pública.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar contra a Invasão dos Produtos Chineses.

Do Deputado Luiz Carlos Miranda em que solicita seja comunicada ao Plenário a



241
____________________________________________________________________________

criação da Frente Parlamentar em Defesa da Qualificação Profissional. Subscrevem

termo de adesão à criação dessa Frente Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Ana Maria  Resende,  Almir  Paraca,  Antônio  Lerin,  Bonifácio  Mourão,  Carlos

Mosconi, Celinho do Sinttrocel, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir,

Duilio de Castro, Elismar Prado, Jayro Lessa, João Leite, Liza Prado, Luiz Humberto

Carneiro, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Marques Abreu, Rogério Correia, Romel

Anízio,  Sargento  Rodrigues,  Sebastião  Costa,  Tadeuzinho  Leite,  Tenente  Lúcio  e

Vanderlei Miranda.

Do Deputado Célio Moreira em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar Antidrogas.  Subscrevem termo de adesão à  criação dessa

Frente  Parlamentar  os  Deputados  Adalclever  Lopes,  Almir  Paraca,  Antônio  Júlio,

Bonifácio  Mourão,  Bosco,  Carlin  Moura,  Carlos  Henrique,  Celinho  do  Sinttrocel,

Dalmo Ribeiro Silva,  Délio  Malheiros,  Delvito  Alves,  Doutor Wilson Batista,  Duarte

Bechir, Duilio de Castro, Elismar Prado, Fred Costa, Gustavo Perrella, Hélio Gomes,

Inácio Franco, João Leite, João Vítor Xavier, José Henrique, Liza Prado, Luiz Carlos

Miranda,  Neilando  Pimenta,  Pompílio  Canavez,  Rogério  Correia,  Romel  Anízio,

Rômulo Viegas, Rosângela Reis, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Tadeuzinho

Leite, Tenente Lúcio, Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda e Zé Maia. 

Do Deputado Deiró Marra em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista de Minas Gerais.

Do Deputado Deiró Marra em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação da

Frente Parlamentar da Universidade do Estado de Minas Gerais - Uemg.

Do Deputado Deiró Marra em que solicita seja encaminhada à Mesa da Assembleia

sugestão para que seja reduzido de 5 para 3 o número de Deputados necessário para

a formação de Bancada Parlamentar. (- À Mesa da Assembleia.)

- São também encaminhados à Mesa requerimentos da Deputada Liza Prado (9),

dos Deputados Neilando Pimenta e Fred Costa (13), Sargento Rodrigues (37), Célio

Moreira (33), Deiró Marra, Alencar da Silveira Jr. (105) e Neilando Pimenta e Fred

Costa e da Deputada Liza Prado (2).

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Hely Tarqüínio.
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Questão de Ordem

O Deputado  Rogério  Correia  -  Questão de ordem. “Art.  165:  São consideradas

questão de ordem as dúvidas sobre a interpretação deste Regimento, na sua prática,

ou as relacionadas com o texto constitucional.”  Tenho uma questão de ordem, Sr.

Presidente.

O Sr. Presidente - Qual é o artigo?

O Deputado Rogério Correia - Art. 165, referente ao art. 233, inciso XVI, que fala

sobre a ordem dos requerimentos, a votação deles e a quem é de direito. A questão

de ordem que suscito, baseada no art. 165, é de meu direito e, se não me engano,

tenho 10 minutos para falar.

O Sr. Presidente - Deputado, sua questão já foi respondida; aliás, já respondemos a

isso ontem e também hoje. A nossa Secretária Renata Vilhena será convidada para

vir a esta Casa, portanto já está respondida a questão de ordem levantada por V. Exa.

O Deputado Rogério Correia - Sr. Presidente, tenho uma questão de ordem para

ser apresentada hoje.

O Sr. Presidente - Qual é a questão de ordem que V. Exa. está apresentando?

O Deputado Rogério Correia - Se V. Exa. autorizar, eu a apresentarei.

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

O  Deputado  Rogério  Correia  -  Obrigado,  Presidente.  A questão  de  ordem  que

apresento  está  embasada  no  art.  233  do  Regimento  Interno,  inciso  XVI,  e  faço

questão de fazer a leitura dele. “Art. 233 - Será submetido à votação o requerimento

escrito que solicitar: XVI - convocação de Secretário de Estado, dirigente de entidade

da administração indireta, titular de órgão diretamente subordinado ao Governador do

Estado  ou  outra  autoridade  estadual.”  Requerimentos  sujeitos  à  deliberação  do

Plenário.  Portanto,  repito  que  a  minha  questão  de  ordem  é  para  solicitar  que  o

requerimento para a convocação de Secretário seja feito ao Plenário, ou seja, cabe

ao Plenário a votação do requerimento, e não às comissões. Não é preciso que as

comissões estejam formadas para isso. O Regimento é claro. Evidentemente, não

colocamos aqui a convocação da Secretária, mas, sim, o convite. É óbvio que, se

pode convocar, também pode convidar - se pode mais, pode menos. Nós, por uma

questão até de diálogo democrático que queremos ter com o governo e pela figura do
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nosso Governador Antonio Anastasia, com o caráter democrático de S. Exa. e que ele

demonstrou por diversas vezes, estamos convidando a Secretária para fazer esse

debate.  No  entanto,  a  Presidência  da  Assembleia  não  pode  indefinidamente

engavetar esse requerimento. O que não há no requerimento é quando colocar em

votação. Infelizmente, no Regimento não existe um prazo que obrigue o Presidente a

colocar  em votação,  mas  também não é  razoável  que ele  engavete  e  coloque a

votação a sua revelia, para quando quiser. Daqui a quatro anos, colocará em votação

ou será nunca? Qual é o prazo que tenho para isso? É este o requerimento que

estamos apresentando: voto favorável a todos os requerimentos que façam convite.

Se houver um requerimento convidando a Presidenta Dilma e ela puder vir esclarecer,

por exemplo, que a Fiat iria para o México, mas o ex-Presidente Lula preferiu trazê-la

para o Brasil,  porque seria implantada em uma região portuária,  seremos a favor

dessa solicitação. A Presidenta virá e explicará: “a Fiat estava indo para o México.

Nós a trouxemos para o Nordeste, que é uma região necessitada”. Não há problemas

em relação a essas explicações. E, se o Ministro da Casa Civil quiser vir aqui dizer:

“as medidas provisórias, de fato, estão em excesso, mas são votadas no Congresso

Nacional”, também seremos favoráveis ao requerimento. Não é como a lei delegada,

que infelizmente não é votada nem discutida. Não há problemas; somos favoráveis.

Porém  somos  contrários  ao  fato  de  os  requerimentos  serem  engavetados  e  não

serem postos em votação para blindar o governo, a Secretária. Aliás, nem sei se o

Governador  Anastasia sabe desses convites, porque,  se soubesse,  tenho certeza,

Deputados Carlin Moura e Pompílio Canavez, que ele próprio diria: “Secretária, vá à

Assembleia e converse com os Deputados”. Mas a blindagem é tão grande que a

base  do  governo  não  o  deixa  ser  incomodado,  sem  saber  se  realmente  ele  se

incomodaria.  Isso  tem  outro  nome,  que  não  podemos  usar  aqui,  porque  seria,

evidentemente,  falta  de  decoro  parlamentar.  Aliás,  não  é  a  base do  governo que

impede isso, porque esta não foi ouvida no Plenário. Desculpem-me os Deputados da

base  do  governo,  mas  por  que  o  Presidente  da  Assembleia  não  coloca  o

requerimento  em  votação?  Quem  disse  que  o  Governador  não  quer?  Então,  Sr.

Presidente, sinceramente, a única posição que nós, do bloco da Oposição, podemos

ter,  se  o  Presidente  não  colocar  isso  em  votação,  é  irmos  à  Secretária  ou  ao
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Governador fazer o convite. Já terminei minha questão de ordem, mas gostaria de

convidar  os  companheiros  do  bloco  e  os  demais  Deputados  para  procurarmos  a

Secretária na quarta-feira. Pedi, preferencialmente, que ela nos recebesse na quarta-

feira.  Se  ela  tiver  outra  data  disponível,  iremos  lá  apenas  convidá-la,  já  que  a

Assembleia se nega a fazê-lo. O bloco e a Oposição farão o convite à Secretária.

Tenho certeza de que o Professor Anastasia, nosso Governador, sugerirá à Secretária

que venha, e certamente ela gostará muito de conversar com os Deputados e de

prestar os esclarecimentos. Creio que a Secretária chegará aqui e falará sobre esse

assunto, pois foi para isso que a convidamos, e não sobre os assuntos do governo

federal. Sobre estes, quero dizer que somos favoráveis - e falo em nome do bloco - a

que até mesmo o ex-Presidente Lula, se tiver oportunidade, venha esclarecer o que,

vitoriosamente, conseguiu: tirar do México a fábrica Fiat e trazê-la para Pernambuco.

O Nordeste brasileiro está muito agradecido, e o Senador Aécio Neves, brasileiro que

é, deve estar aplaudindo essa iniciativa do ex-Presidente.

O Sr.  Presidente  -  A questão  de ordem do  Deputado já  foi  respondida.  O seu

requerimento deu entrada no dia 2, há apenas sete dias. Cabe à Presidência zelar

pelos trabalhos e colocá-los na ordem do dia. Portanto, será feito isso oportunamente.

Oradores Inscritos

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Carlos Mosconi.

O Deputado Carlos Mosconi* - Sr. Presidente, Sras. Deputadas e Srs. Deputados,

venho à tribuna tratar de um assunto extremamente importante para Minas Gerais,

que já foi muito discutido neste Plenário, nesta segunda semana de trabalho. Como

Deputado do Sul de Minas, também gostaria de abordar a questão das enchentes,

que é gravíssima e ocorre com tanta frequência na minha região, principalmente no

Vale do Sapucaí. Sei que vários parlamentares abordaram a questão, mas esta é a

primeira vez que venho à tribuna nesta legislatura.

Primeiro,  gostaria  de  saudar  nossos  companheiros  que  aqui  se  encontram  -

Deputados  que  estão  conosco  desde  a  legislatura  passada  e  os  novos,  que

acabaram de chegar -, desejando a todos um trabalho profícuo, em benefício do povo

de Minas Gerais, que nos escolheu para representá-los nesta Assembleia. É isso o

que pretendemos fazer, e tenho certeza de que atingiremos nosso objetivo, com o
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espírito de democracia e liberdade, que, felizmente, imperam nesta Casa. 

Queria saudar os novos companheiros na pessoa do Deputado Pompílio Canavez,

ex-Prefeito de Alfenas, a quem parabenizo pelo seu aniversário, no dia de hoje.

Tenho  acompanhado  com  grande  interesse  e  tristeza  as  enchentes  no  Sul  de

Minas. Infelizmente, no Brasil, nesta época de final e começo de ano, a tragédia tem

sido rotina em São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro, Minas Gerais e em outros

Estados.  É  lamentável  que,  como  políticos,  tenhamos  que  assistir  a  essa  cena

dantesca todos os anos, pessoas perdendo todo seu patrimônio, casas rolando nas

águas das enchentes, vidas perdidas, como aconteceu nas três cidades do Estado do

Rio. Infelizmente, esses fatos têm acontecido com frequência exagerada, e vejo certa

omissão dos dirigentes deste país, e incluo a nós, políticos, pois não conseguimos

dar solução para esses problemas nem em nossas regiões. Temos de dar nossa mão

à palmatória, porque o povo não pode suportar uma situação como essa sem que

algumas soluções sejam apresentadas. Ou será que não há solução? É evidente que

há solução.

No ano 2000 houve uma grande enchente em Itajubá - temos um colega de lá, e o

Prefeito era o Sr. José Francisco -, em Santa Rita do Sapucaí e em Pouso Alegre. Em

toda  a  região  do  Vale  do  Rio  Sapucaí,  propriedades  rurais  foram  inundadas,

causando prejuízo inestimável para as pessoas que ali residem, sendo que muitas

perderam todo seu patrimônio e outras morreram.

Na ocasião,  sobrevoei  a região  com o  Prefeito  José Francisco e estivemos  em

Santa Rita do Sapucaí e em Pouso Alegre. Posteriormente, levei uma grande comitiva

de Prefeitos a Brasília, onde tivemos audiência com o Presidente Fernando Henrique

Cardoso  e  alguns  Ministros  interessados  no  problema  dos  acidentes  naturais.

Conseguimos a liberação de um recurso expressivo para todas as cidades da região.

No entanto, apesar do socorro extremamente útil, a solução não foi apontada na

ocasião. Após o término do meu mandato como Deputado Federal, antes de tomar

posse nesta Casa em 2007,  ocorreu outra gravíssima enchente  em Itajubá e em

Santa Rita do Sapucaí, mais atingida na época. Sobrevoei a região na companhia dos

Prefeitos e do Governador Aécio Neves, que afirmou que a Copasa já havia proposto

a  construção  de  três  barragens  secas  para  conter  as  águas  em  caso  de  risco
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iminente de enchente. Todos comemoraram a proposta de uma solução, com valor

estipulado de R$140.000.000,00 para construção das três  barragens na Serra  da

Mantiqueira.

Junto com o Deputado Dalmo Ribeiro Silva, realizamos audiências públicas para

discutirmos a questão com as comunidades de Pouso Alegre e Itajubá. 

Em Pouso Alegre a audiência transcorreu bem, mas em Itajubá nem tanto, pois

estava lá o pessoal da Escola Federal de Engenharia de Itajubá - Efei -, que receava

que isso poderia não dar certo. Havia problemas em relação ao meio ambiente, e

talvez isso  dificultasse a concretização das obras,  porque causaria  problemas  ao

meio ambiente. Essa questão está sendo melhor estudada. Então o governo acabou

atendendo a essa reivindicação e dando um pouco mais de tempo para não haver

dúvida em relação à proposta dele. O tempo passou, e não conseguimos avançar.

Hoje tive informação de que os professores da Efei estão de acordo com a solução

proposta  pelo  governo,  mas  ainda  há  problemas  em  relação  à  Feam,  ao  meio

ambiente e ao Ministério Público, que ainda têm algumas dúvidas, pois há alguns

detalhes  que  não  foram  totalmente  equacionados.  Portanto  o  governo  não  pode

iniciar essas obras tão importantes. 

Então, meus caros Deputados, meu caro Presidente, quero dizer que de um lado

está a eficiência, a rapidez e a sensibilidade do governo mineiro, do ex-Governador

Aécio Neves e do Governador Antonio Anastasia, que não apenas apresentaram a

solução,  deram  valor  a  ela,  com  R$150.000.000,00,  e  licitaram  a  obra.  Aí,

naturalmente em razão das questões expostas, o governo, por ser democrático e por

julgar necessário ouvir o outro lado, determinou que parasse, que desse um tempo

para essa questão. Decidiram ouvir os que são contra, os opositores dessa proposta

para depois  dar continuidade. Lamento por isso.  A solução foi proposta há quase

cinco anos, e até agora não se resolveu nada. O que faz a população que vive nessa

região?  Será  que  não  poderíamos  apressar  isso?  Será  que  daqui  a  cinco  anos

estaremos  novamente  dizendo  que  não  foi  possível  porque  alguma  entidade  ou

instituição não permitiu? Entretanto permitem que haja enchentes, que as pessoas

morram nessas enchentes e que percam o seu patrimônio. Não há nenhuma medida

concreta e eficiente para minorar o sofrimento das pessoas que vivem à margem
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daquele  rio.  Então  quero  deixar  bem  clara  a  nossa  posição.  Como  Deputado,

representante de Minas Gerais nesta Casa, como Deputado do Sul de Minas, quero

deixar o meu protesto em relação a essa passividade e omissão das instituições que

não têm sensibilidade, que querem colocar uma rigidez quase cadavérica à frente da

necessidade do povo que vive nessas regiões. Não é possível conviver com essa

passividade. Estou falando de enchentes de 10 anos, pois fui presenciá-las. Quantas

ocorreram antes? Agora vamos esperar que aconteçam outras, pois precisam medir

100m para cá, 1m para lá, mais meio metro para cá, e deixam o povo perder o seu

patrimônio e morrer às margens desses rios. Isso não é possível. Então quero deixar

a minha posição de inconformidade em relação a isso. Estamos forçando o governo

para que tome uma posição. Fui pedir ao governo, e o ex-Governador Aécio estava

lá. Ele entendeu, aceitou e mandou resolver o problema, mas não conseguimos, pois

algo segurou no meio do caminho.

O Deputado Pompílio Canavez (em aparte)* - Deputado Carlos Mosconi, obrigado.

Quero  agradecer-lhe  as  palavras  de  felicitação  pelo  meu  aniversário.

Coincidentemente  é  aniversário  também  do  meu  partido,  o  PT.  Estou  ouvindo

atentamente as suas palavras de preocupação. Quero dizer que também fico muito

angustiado  com  isso.  Nessa  cheia,  visitei  as  cidades  atingidas,  especialmente

Machado. Tive oportunidade de relatar aqui que uma senhora me mostrou um álbum

de fotografias, em que aparece a casa dela cheia d’água. Isso aconteceu há 16 anos.

Ela e a sua família passaram por grande constrangimento, que vem se repetindo.

Ficamos pensando que isso talvez aconteça no ano que vem e nos próximos.  O

senhor sabe, já que acompanhou o nosso trabalho como Prefeito e como Presidente

da Alago, que conseguimos, com os Prefeitos da região do Lago de Furnas, elaborar

projetos  executivos  não apenas para o tratamento de esgoto  e  dos depósitos  de

resíduos  sólidos,  mas também para  a  questão  da  drenagem. É preciso  que haja

também preocupação com a drenagem. O rio está ocupando o seu lugar. Devemos

também nos preocupar com a reforma urbana e orientar os Municípios, que precisam

passar por esse debate para que casas não sejam edificadas em locais onde o rio

ocupará seu espaço.

Faço  coro  e  concordo  com  o  senhor:  as  entidades  que  estão  contra  devem
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entender  que  precisamos  tomar  providência,  porque  senão,  todos  os  anos,

assistiremos, estarrecidos, aos problemas com o Rio Sapucaí e agora também com o

Rio Verde, que causou muitos estragos na nossa região, no Sul de Minas. Propus

nesta  semana  a  criação  de  uma  comissão  interestadual  de  estudos,  até  com  a

participação do Deputado Beto Trícoli, de São Paulo, para tratarmos da Bacia do Rio

Grande,  que  incluirá  o  nosso  Rio  Sapucaí,  que  passa  também  pelas  terras  de

Alfenas.  Concordo com o senhor  sobre  a  urgência  de  resolvermos esse assunto.

Obrigado.

O  Deputado  Carlos  Mosconi*  -  Agradeço  muito  o  aparte  de  V.  Exa.,  Deputado

Pompílio Canavez. V. Exa., como ex-Prefeito, tem experiência, sabe como é, sabe da

aflição das pessoas que vivem em situação de risco. Infelizmente as administrações

municipais  permitiram  que  essas  ocupações  de  risco  ocorressem  secularmente,

durante tanto tempo, e hoje estamos pagando um preço terrível. Antes de encerrar

meu pronunciamento, gostaria de fazer duas observações importantes e pertinentes

em relação ao PAC. Primeiro, o governo de Minas está liberando recurso expressivo,

parece-me que da ordem de R$50.000.000,00, para as cidades atingidas. V. Exa. até

citou  a  cidade  de  Machado,  que  foi  contemplada  com  recursos  da  ordem  de

R$800.000,00 para obras a serem construídas pelo DER. Todas as cidades atingidas

terão  também  seu  benefício.  Essa  questão  é  de  justiça;  é  fundamental,

imprescindível, mas, como disse, não resolve o problema. Precisamos de soluções, e

a  melhor  apresentada  até  agora  é  a  construção  da  barragem.  Em  relação  à

construção de barragens, quero citar como exemplo Poços de Caldas, cidade em que

resido há muito tempo. Considero-a como minha cidade, apesar de ser natural de

uma cidade vizinha, Andradas, que também é importante na nossa região. Em Poços

de Caldas, até os anos 30 do século passado, ocorriam enchentes anuais todos os

anos no Centro da cidade.  Há fotografias que registram até enchentes de grande

monta. Um engenheiro sanitarista chamado Saturnino de Brito - naquele tempo ainda

consultavam esse engenheiro - apresentou uma solução. Ele se tornou Prefeito da

cidade e construiu uma barragem, inaugurada em 1936, que tem até o seu nome.

Desde 1936 até agora, não tivemos mais enchentes no Centro dessa cidade graças à

atitude, à inteligência, à competência de um engenheiro, que, para nossa sorte e para
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a sorte das gerações futuras, foi Prefeito da cidade. A população de lá não precisou

pagar o preço que lamentavelmente pagaram os que não tiveram um indivíduo com a

competência, com a coragem e talvez com a oportunidade de construir uma barragem

que livrou a cidade de enchentes para o resto da vida. Era o que eu tinha a dizer.

Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Bonifácio Mourão.

O Deputado Bonifácio Mourão - Sr. Presidente, senhores membros da Mesa, Sras.

Deputadas e Srs. Deputados, primeiramente nossas palavras são de saudações à

nova Mesa da Assembleia, na pessoa do Presidente, Deputado Dinis Pinheiro, e do

Vice-Presidente ora em exercício, Deputado José Henrique, nosso companheiro do

Vale do Rio Doce. Saudamos também todas as Lideranças constituídas nesta Casa;

os Deputados Gustavo Valadares,  Líder  da  Maioria;  Tiago Ulisses,  Líder  do BPS;

Antônio Júlio, Líder da Minoria; Rogério Correia, Líder do Bloco Minas sem Censura;

todos os Deputados aqui presentes; e toda a assessoria desta Casa, principalmente

os funcionários do corpo efetivo. Estamos de volta à Assembleia Legislativa e a esta

tribuna.  Queremos inicialmente manifestar  nossa alegria  de  estar  novamente  aqui

para o exercício do quinto mandato. Exerci também dois mandatos de Prefeito. Esses

dois  mandatos  de  Prefeito,  os  quatro  de  Deputado  e  um  de  Vice-Prefeito

possibilitarão que eu traga alguma experiência para esta Casa. Queremos também,

nesta oportunidade, agradecer a todos os colegas Deputados da base do governo

que  nos  conduziram  à  honrosa posição  de Líder  do  Bloco Somos  Minas  Gerais.

Pedimos a contribuição e a colaboração de todos os nossos companheiros de bloco,

de todos os companheiros do bloco liderado pelo Deputado Tiago Ulisses, enfim, de

todos os companheiros Deputados. Manteremos diálogo permanente e de conteúdo

enriquecido  pela  alegria  de  viver  aqui  e  trabalhar  por  Minas  Gerais  nesta  Casa,

também com a Oposição,  porque aqui  estamos para a construção de uma Minas

Gerais cada vez melhor de se viver. Aqui estamos também para a defesa permanente

do  governo do  Estado  de Minas  Gerais.  Somos  da base do governo  e  seremos

sempre coerentes com ela.  Queremos saudar  todos  os  partidos  que compõem o

nosso Bloco:  PSDB,  DEM,  PPS,  PHS,  PRTB,  PR,  PRP,  PTC e  PTdoB.  Nós nos
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colocamos na defesa do governo Antonio Anastasia e Alberto Pinto Coelho e vamos

dizer  os  motivos  desse posicionamento.  Para  isso,  precisaremos  fazer  um  ligeiro

histórico do que foi a administração Aécio Neves e Anastasia para Minas Gerais.

Começaremos  pelo  Choque  de  Gestão,  hoje  uma  das  maiores  referências  em

administração pública deste Estado, e partiremos para os 57 projetos estruturadores.

O Choque de Gestão encontrou  Minas  Gerais  com  um  déficit  público  que  vinha,

desde 1990, aumentando cada vez mais até chegar, em 2003, a R$2.300.000.000,00.

Esse Choque, que era absolutamente necessário,  foi  adotado com firmeza e com

honradez pelo governo do Estado e obteve sustentação nesta Casa. Já em 2004,

Minas Gerais equilibrava suas contas. O déficit e a receita estavam equilibrados. A

partir deste momento, Minas passou a ter crédito para buscar recursos junto ao BID e

ao Bird, além de outras instituições. As obras vieram em grande quantidade para todo

o Estado de Minas Gerais. Houve obras nas áreas de educação, de saúde, de meio

ambiente,  de  cultura,  de  lazer,  de  esporte,  na  infraestrutura  urbana,  etc.  Para  a

melhora da área da saúde, foram aplicados mais de R$24.000.000.000,00, tendo sido

construídos mais de 2 mil postos de saúde e aumentados, de 2 mil para 4 mil, os

Programas de Saúde da Família. O Pro-Hosp obteve um salto muito grande na saúde

em Minas Gerais. O mesmo ocorreu com a distribuição gratuita de remédios, que,

antes de Aécio e de Anastasia, era de 250 milhões de unidades por ano e passou

para um bilhão de unidades anuais. Tivemos também o Saúde em Casa, um grande

programa,  assim  como o  Viva  Vida.  Os  colegas  médicos  que  estão  nos  ouvindo

acompanham a grandeza e o alcance social desses programas. Se pensarmos na

construção de hospitais e unidades básicas de saúde, encontraremos a presença do

governo Aécio Neves e Anastasia. 

Todos os 853 Municípios mineiros receberam ambulâncias do governo do Estado

de Minas Gerais.

Partamos para a educação. A melhoria da qualidade do ensino público foi a marca

do  governo  Aécio  Neves-Anastasia.  Para  isso,  o  Estado  de  Minas  Gerais  foi  o

primeiro que colocou no ensino fundamental  a criança de seis anos.  Como efeito

dessa medida, já em 2009, a criança lia e escrevia com oito anos. Em 2006, isso

acontecia  com  apenas  49%  das  crianças  que  estudavam.  Em  2009,  passou  a
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acontecer com 73%, portanto houve um aumento de 50%. Minas Gerais passou a ser

considerado  um Estado  com um dos  melhores ensinos públicos  do  Brasil.  Minas

possui  25,6% das escolas públicas consideradas de padrão internacional,  embora

tenha apenas 10% da população nacional.  Minas Gerais alcançou o 1º  lugar  nos

testes  de  Matemática  e  Português  aplicados  na  5ª  série  do  ensino  fundamental.

Construímos escolas, reformamos prédios e assim por diante.

Mas consideremos a área do desenvolvimento social. Na visão do governo Aécio

Neves-Anastasia,  desenvolvimento  social  não importa  somente  aplicar  recursos  e

mais  recursos, carrear dinheiro para a assistência social.  Não, assistência é mais

profunda. Assistência social duradoura é aquela em que se investe na educação, na

saúde, na infraestrutura urbana, no meio ambiente e assim por diante, para que o

mineiro  tenha  condições  de  vida  mais  dignas.  Essa  é  a  visão  do governo Aécio

Neves-Anastasia de assistência social, num sentido mais amplo. Mas, nessa área, V.

Exa. se lembra do programa Travessia, do Poupança Jovem, de tantos outros de alto

alcance. No período de 2003 a 2009, a pobreza em Minas Gerais foi reduzida em

46%. Esses são índices do IBGE relativos aos mais pobres em Minas Gerais.

Já no desenvolvimento econômico, atraímos para investimentos públicos e privados

em  Minas  Gerais,  de  2003  a  2009,  que  são  os  dados  que  temos,  mais  de

R$200.000.000,00. Foram atraídos por um governo honrado, trabalhador, que saneou

as finanças do Estado de Minas Gerais. Vieram as indústrias, os investimentos e a

geração de mais de um milhão de empregos.

Falemos  também sobre  a  infraestrutura  do  Proacesso.  Antes  do  governo  Aécio

Neves-Anastasia,  tínhamos  230  Municípios  mineiros  sem  ligação  asfáltica.  Todos

foram ligados por asfalto. Aplicaram-se mais de R$2.000.000.000,00 nesse programa.

Mais de um milhão e quinhentas mil pessoas foram servidas. O programa buscou o

equilíbrio regional, pois as regiões mais beneficiadas com esse grande programa do

Estado de Minas Gerais foram Norte, Jequitinhonha, Mucuri e Vale do Rio Doce.

Podemos falar, também, sobre outros programas do desenvolvimento econômico,

como  o  Minas  Avança.  Um  programa extraordinário,  que  beneficiou  mais  de  50

Municípios  mineiros.  Eu  era  Prefeito  de  Governador  Valadares  na  época.  O

Governador  me telefonou,  escolhemos  a  obra,  que foi  a  reforma e  ampliação do
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mercado municipal. Está aqui o Deputado Hélio Gomes, que é testemunha disso. Os

outros  Prefeitos  escolheram  as  suas  prioridades.  Foram  feitos  calçamentos,

saneamento básico, canalização, centros administrativos, hospitais, de acordo com a

preferência  dos  Prefeitos.  Podemos  caminhar,  também,  para  as  outras  obras

realizadas ao longo do governo Aécio Neves-Anastasia. Lembremo-nos da telefonia

rural. Em 2007, tínhamos 404 Municípios sem o sinal de telefonia rural. Hoje todos

têm o sinal.

Não  queremos  nos  estender  muito,  pois  queremos  conceder  um  aparte  ao

Deputado Rogério  Correia,  mas  podemos  falar  de  inúmeras  outras  obras.  Vamos

encontrar ainda a Cidade Administrativa, a Avenida Antônio Carlos, a Linha Verde, o

Expominas, as construções e as reformas de tantos e tantos aeroportos em Minas

Gerais. Por essas e por outras razões, vamos defender o governo Anastasia-Alberto

Pinto Coelho. Não temos a menor dúvida de que dará continuidade no mesmo nível

de desenvolvimento de Minas Gerais. A nossa missão maior é trabalhar e apoiar esse

governo para assegurar o desenvolvimento do nosso Estado para o nosso povo.

O Deputado Rogério Correia (em aparte) - Deputado Bonifácio Mourão, obrigado

pelo aparte. Gostaria de parabenizá-lo. Para a Assembleia Legislativa, o retorno de V.

Exa. é um ganho, em razão da sua contribuição e da sua experiência como Prefeito e

Deputado, aliás, Deputado constituinte, relator da nossa Constituição. É um prazer

sermos novamente colegas na Assembleia Legislativa. Parabenizo também o governo

por tê-lo escolhido como Líder, já que V. Exa. possui características que certamente

facilitarão muito o nosso debate, ainda que existam entre nós divergências quanto ao

que precisa ser feito em Minas Gerais. Sem sombra de dúvida, haverá um diálogo

permanente entre os blocos: Oposição e o bloco do governo, o maior bloco da Casa

liderado agora por V. Exa. 

Portanto, o meu aparte é apenas para trazer as minhas saudações a V. Exa. por

retornar a esta Casa e por ter sido escolhido Líder. Muito obrigado.

O Deputado Bonifácio Mourão - Obrigado, Deputado Rogério Correia, nosso amigo

de longa data. Os nossos debates e as nossas divergências nunca criaram distâncias

entre nós - aliás, isso é fundamental para o convívio nesta Casa. Ao contrário, nossas

discussões sempre fizeram com que tivéssemos uma admiração recíproca cada vez
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maior. Isso é muito importante. Até porque, Deputado Rogério Correia, a nossa vida

depois de sairmos desta Casa continua, e haveremos de continuar amigos.

Deputadas  e  Deputados,  queremos  fazer  um  resumo do  conteúdo  das  nossas

palavras.  No entanto,  não posso me esquecer  de que está de pé  ali,  também, o

Deputado João Vítor Xavier, a quem concederei um aparte. 

O Deputado João Vítor Xavier (em aparte)* - Muito obrigado, Deputado Bonifácio

Mourão. Quero apenas destacar a alegria que sinto por compor o Bloco Somos Minas

Gerais,  liderado  por  V.  Exa.  Com sua experiência  e  seu  conhecimento  político  e

parlamentar, especialmente com a experiência como constituinte e relator da nossa

Constituição, tenho certeza de que, nesta minha tenra vida política, poderei aprender

bastante com V. Exa. Deixo-lhe aqui o nosso abraço e companheirismo. Além disso,

externo aqui a alegria do PRP de compor o Bloco Somos Minas Gerais, liderado por

V. Exa. Desejo-lhe um profícuo trabalho e uma liderança de qualidade.

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Muito  obrigado,  Deputado  João  Vítor  Xavier.

Estaremos aqui para defender o interesse maior de Minas Gerais. Somos da região

do Vale do Rio Doce e certamente defenderemos o interesse da nossa região, bem

como o  equilíbrio  regional  no  Estado  e  a  geração  de  empregos,  grandes  temas

abordados na campanha do Governador Anastasia.

O Deputado Bosco (em aparte) - Deputado Bonifácio Mourão, não poderia deixar de

registrar a satisfação e alegria de compor, com V. Exa. e os demais 26 Deputados, o

grande Bloco Somos Minas Gerais.  O nome foi bastante sugestivo, porque traz o

título “Somos Minas Gerais”. Esse título é bastante abrangente, representa a voz e o

desejo de Minas. Tenho certeza absoluta de que trabalharemos para defendê-lo no

dia a dia, na Assembleia Legislativa, em todas as nossas ações. 

Quero cumprimentá-lo. Comungo com as palavras do Deputado João Vítor Xavier,

pois realmente temos muito a aprender com V. Exa. É uma satisfação tê-lo como

Líder do nosso Bloco; sentimo-nos satisfeitos também porque o nosso Bloco é o da

base aliada do governo. Aliás, não somos da base aliada do governo por um mero

acaso. Estamos com ele em razão de tudo isso que V. Exa. apresentou na tribuna e

de tantas outras coisas que - tenho absoluta certeza -, se V. Exa. as trouxesse aqui,

nesta tarde, demandaria muito mais tempo para apresentá-las. 
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Vale aqui ressaltar  a questão do Norte de Minas, pois,  depois da gestão Aécio-

Anastasia,  realmente  temos  um  outro  Norte  de  Minas,  com  expectativa  de

desenvolvimento  e,  acima  de  tudo,  de  valorização  daquela  gente,  por  meio  da

Secretaria que foi criada no governo de Aécio Neves, a Secretaria Extraordinária para

o  Desenvolvimento  dos  Vales  do  Jequitinhonha  e  Mucuri  e  do  Norte  de  Minas  -

Sedvan - de que tive a honra de participar com o nobre colega Luiz, aqui presente,

esposo da ex-Secretária dessa Pasta e ex-Deputada Elbe Brandão. Então temos “n”

motivos para estarmos caminhando lado a lado com o governo, certamente com a

aprovação de praticamente todos os mineiros,  porque o Governador  teve,  na sua

reeleição, mais de 60% dos votos de toda Minas Gerais. Assim, tenho certeza de que

nosso  Bloco  também  tem  aprovação  dos  mineiros  para  aqui  trabalharmos  em

conjunto com os demais Deputados dos demais Blocos, para fazermos, realmente, de

Minas o melhor Estado para se viver. Parabéns a V. Exa. Muito obrigado, Deputado. 

O  Deputado  Bonifácio  Mourão  -  Agradeço  o  aparte  do  Deputado  Bosco.  Com

certeza, Deputado, como V. Exa. disse, o fato de mais de 60% dos eleitores mineiros

terem  votado  em  Anastasia-Alberto  Pinto  Coelho  mostrou  claramente  o

reconhecimento do trabalho que fizeram pelo Estado de Minas Gerais. 

Encerramos  nossas  palavras  agradecendo  às  Sras.  Deputadas  e  aos  Srs.

Deputados, à Presidência, à direção desta Casa. Ao falar sobre ação de governo,

sobre  trabalho  de  governo,  vêm  à  memória  as  palavras  de  Pe.  Antônio  Vieira,

proferidas há 400 anos, no século XVII, nos seus “Sermões”, no chamado “Sermão

da Sexagenária”, quando ele lembrou um pensamento muito aplicável ao momento

do governo de Minas Gerais: “Há o semeador e a pessoa que semeia. Uma coisa é

ser soldado, outra coisa é o que peleja. Uma coisa é ser governador, a outra coisa é

governar. Da mesma forma, uma coisa é ser pregador, a outra coisa é quem prega.

Semeador e governador são nomes, governar e semear é ação”. Vamos participar

desta ação. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador. 

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Fabiano Tolentino.

O Deputado Fabiano Tolentino* - Sr. Presidente, componentes da Mesa, gostaria de

iniciar  minhas  palavras  pedindo  que  me  conceda  um  tempo  maior.  Temos  um
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regimento a ser cumprido, que prevê que meu horário vai até às 15h30min, porém, de

antemão, solicito para estendê-lo para concluir a minha fala. Sras. Deputadas, Srs.

Deputados, servidores desta Casa, imprensa, sempre presente, público que nos visita

- em especial o Vereador da Câmara de Carmo do Cajuru, Alexandre Tusquela, a

quem  agradeço  pela  presença  -,  telespectadores  da  TV  Assembleia,  boa  tarde.

Primeiramente gostaria de parabenizar o Presidente desta valorosa Casa, Deputado

Dinis  Pinheiro,  o Vice-Presidente,  Deputado José Henrique, que hoje preside esta

reunião,  e todos os integrantes da Mesa,  que,  brilhantemente,  foram vitoriosos, e

também dizer que podem contar com este Deputado em todas as ações. Gostaria

também de prestar uma homenagem a todos os divinopolitanos que passaram por

esta Casa, os saudosos Deputados Alvimar Mourão, Fabio Notini, Jaime Martins do

Espirito Santo, pai do nosso Deputado Federal Jaime Martins, que nos representa tão

bem, assim como os Deputados que estão entre nós, Dr. Márcio Miranda, Geraldo da

Costa, Dr. Rinaldo Valério e Domingos Sávio. Parabéns pelos trabalhos prestados por

todos nesta Casa. Sr. Presidente, aproveito este momento para contar um pouco da

minha trajetória. Nasci em Belo Horizonte e aos quatro anos me mudei com meus

pais para Divinópolis, cidade que adotei como minha terra natal. Formei-me no curso

de Técnico em Química, no Colégio Integral; logo após fiz Direito na Faculdade de

Direito do Oeste de Minas. Com cinco anos de trabalho na advocacia, candidatei-me

para Vereador, um sonho de criança. Obtive 1.229 votos, sendo o mais votado pelo

PPS, mas não fui eleito por falta do coeficiente. A convite do ex-Prefeito à época, Dr.

Rinaldo  Valério,  assumi  a  Diretoria  de  Esportes.  Dois  anos  depois,  a  convite  do

Prefeito  Demetrius  Pereira,  tornei-me  Secretário  Municipal  de  Esporte,  Lazer  e

Turismo, o mais novo Secretário da história de Divinópolis. Realizamos várias obras,

das quais podemos destacar a revitalização do Parque da Ilha, onde construímos

cinco quadras, palco para “shows” e área de estacionamento. Construímos também a

mais moderna pista de “skate” da região. Em 2008 entrei novamente na disputa para

Vereador e tive a grata satisfação de ser o mais votado da história de Divinópolis,

com 5.155 votos. Com dois anos de mandato, fui autor de 288 proposições, entre

projetos de lei e resoluções, e fui relator de 154 proposições. Aproveitei a saída do

Deputado  Domingos  Sávio  para  a  esfera  federal  e  candidatei-me  a  Deputado
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Estadual.  Foi  uma  campanha  disputadíssima.  Em  Divinópolis  havia  mais  10

candidatos,  entre eles  um Deputado Estadual,  dois  ex-Prefeitos,  um Vice-Prefeito,

três  Vereadores,  além  de  um  ex-Presidente  da  Câmara  e  mais  dois  políticos

renomados. Conseguimos 31.182 votos, dos quais 23.485 em Divinópolis e 7.697 na

região Centro-Oeste, sendo o único eleito dos outros 10 candidatos na disputa. 

Nesta  ocasião  gostaria  de  agradecer  primeiramente  ao  supremo  arquiteto  do

universo; à minha esposa Sarah, companheira inseparável; a minha família, base de

sustentação; à família da Sarah; ao meu grupo de trabalho; aos meus assessores

parlamentares;  à imprensa divinopolitana,  que sempre me ajudou;  ao PRTB,  meu

partido, pelo qual me candidatei e cheguei até aqui; aos criadores de cavalos da raça

campolina em toda a Minas Gerais; e a todos aqueles que, apesar de não terem

votado, torceram para que Divinópolis e região não ficassem sem representação. Por

fim, gostaria de dedicar essa vitória a minha avó Otília Galletti. Ela faleceu em junho

do ano passado, mas tenho a certeza de que, lá de cima, estará com o meu avô

torcendo para o meu sucesso neste Parlamento, representando a nossa grande e

pujante Minas Gerais. Obrigado, Srs. Deputados, Sras. Deputadas, pela oportunidade

de estar junto a V. Exas., sendo muito bem recebido nesta Casa. Podem ter certeza

de que trabalharemos muito por nossa região e por Minas Gerais. Fiquem com Deus

e muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Com a palavra, o Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Duarte  Bechir  -  Exmo.  Sr.  Presidente,  Deputado  José  Henrique,

demais  membros  da  Mesa,  Sras.  Deputadas,  Srs.  Deputados,  boa  tarde.

Cumprimento,  de  forma  especial,  os  Deputados  da  nossa  Coligação  Unidos  por

Minas - Deputados Hélio Gomes; Doutor Wilson Batista; Duilio de Castro, do meu

partido; e Fábio Cherem. Esses são os cinco eleitos por essa coligação e que, pela

legislação regimental, não formam uma bancada. Mas, por determinação e convicção

política, estaremos trabalhando unidos nesta Casa para representar, com mais força

e  brilhantismo,  o  povo mineiro  que  nos  elegeu.  Quero  cumprimentar  V.  Exa.,  Sr.

Presidente, e dizer que o saudoso Deputado José Laviola criou um caminho político

dos mais respeitados em Minas Gerais. Deus o levou e não deixou que ele visse e
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acompanhasse de perto nesta vida o sucesso de V. Exa. no caminho político. A todo

momento que é chamado a interceder de forma coerente nesta Casa, V. Exa. o tem

feito, e hoje provou isso mais uma vez, mostrando a imparcialidade e a convicção

plena de estar fazendo o melhor na defesa dos interesses da Casa Legislativa, e não

apenas de um ou outro dos seus membros presentes. Cabe a nós parabenizá-lo pela

segurança, pela austeridade e pela determinação, que continua fazendo desta Casa

uma  importante  representante  do  povo  de  Minas  Gerais.  Ao  saudar  V.  Exa.,

cumprimento os demais membros da Mesa e, na pessoa da Deputada Luzia Ferreira,

saúdo também as novas Deputadas Estaduais. Sejam bem-vindas ao Parlamento. A

força da mulher  realmente é  muito importante no  nosso meio.  A participação das

mulheres é um ponto de equilíbrio nas decisões de Minas Gerais. Além disso, Sr.

Presidente, mais uma vez me traz a esta tribuna o assunto da lei delegada. Nos anais

desta Casa está registrada a participação nessa discussão do PMN, cujo Presidente,

Deputado  Walter  Tosta,  está  hoje  em  Brasília  desempenhando  o  mandato  de

Deputado Federal. Mas, mais uma vez, estou aqui para falar da lei delegada. Se me

questionarem por que falar disso mais uma vez, respondo que estou abismado com a

voracidade e o apetite da Oposição neste início de legislatura. Esse apetite e essa

voracidade deveriam ser reservados para um momento mais importante e oportuno.

Não sei se não passa pelos olhos da Oposição que a China tem ganho campo a todo

momento  e  que  é  necessário  e  urgente  que  discutamos  a  desindustrialização.

Estamos perdendo campo; nossas máquinas e tecnologias estão ficando para trás.

Mas, para a Oposição, a lei delegada é mais importante. Os Municípios estão falidos.

Foi com a graça do dinheiro alheio que o governo federal propôs a redução do IPI na

venda de carros, de materiais de construção e de fogões, porque foram os Prefeitos

que pagaram por isso. A saúde no Brasil está um caos, como mostram os telejornais.

Quantas pessoas estão morrendo em filas  de hospitais,  sem direito  a internação,

operação ou realização de exames! Mas a Oposição segue focada na lei delegada.

Será que não temos olhos e ouvidos atentos para coisas mais urgentes? Será que

ser oposição por ser oposição resolve? Será que os que elegeram esses Deputados

esperam deles o papel de chegar aqui e fazer oposição por oposição? Acabamos de

ver o cúmulo e o absurdo a que chegaram hoje e que quero que fique registrado, Sr.
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Presidente. Foi dito que o Presidente desta Casa está defendendo o governo, e isso

não é mentira:  defende o governo, em sua teoria,  mas não coloca em prática os

serviços da Casa. Ele é governista, eleito pelo PSDB, mas não se pode acusá-lo de

estar aqui defendendo o Governador e prevaricando com os trabalhos da Casa. É um

absurdo dizer que o Presidente Deputado Dinis Pinheiro, que assumiu há pouco mais

de uma semana, está blindando outro Deputado. Ontem, outro Deputado disse que

somos vaquinhas de presépio. Ora, a dignidade e o respeito com o companheiro são

armas importantes que a Oposição deve usar nesta Casa. É preciso respeitar os seus

companheiros e saber que fomos eleitos e viemos para esta Casa cada um com sua

convicção; tenho direito à minha e respeito a do meu semelhante. Temos o dever de

respeitar  a  convicção  dos  nossos  semelhantes;  por  isso,  estou  trazendo  para  o

debate a lei delegada que foi defendida por nós, do PMN. Hoje, mais uma vez, falarei

da razão dessa defesa.

A  delegação  conferida  ao  Executivo  não  constitui  renúncia  à  prerrogativa  do

Legislativo,  porque  tem  previsão  constitucional.  No  ano  passado,  disseram  que

estávamos  renunciando  a  direito  ou  prerrogativa  nossa.  Há  pouco  mais  de  uma

semana viemos à frente deste Plenário, uns acompanhados por esposa e filhos, e,

cada um com a mão erguida,  dissemos “assim o prometo”.  Ora,  contradizer  a lei

delegada  é  contradizer  o  que  foi  juramentado  aqui  na  semana  passada.  É  um

absurdo.  Fizemos  o  juramento  de  cumprir  fielmente  a  lei,  principalmente  a  Carta

Magna do Estado, e isso não está sendo feito. Estão propondo agora que se faça

uma  proposta  de  emenda  à  Constituição  para  se  extinguir  a  lei  delegada.  Ora,

senhoras  e  senhores,  os  Poderes  são  harmônicos,  mas  independentes.  Não

podemos  agir  nesta  Casa  de forma a  inviabilizar  as  ações  do Executivo.  Somos

Poderes harmônicos e não podemos agir para prejudicar as ações do Executivo. Os

Srs.  Deputados  e  as  Sras.  Deputadas  já  imaginaram  se,  na  Câmara  Federal,

decidissem acabar com as medidas provisórias? 

Não há possibilidade porque é um instrumento legal que o governo federal utiliza.

As leis delegadas também são instrumentos que o governo do Estado pode utilizar.

Mais  adiante,  senhoras e  senhores,  o art.  90 diz que compete  privativamente  ao

governo  do  Estado  elaborar  leis  delegadas.  Isso  é  passível  de  revisão,  pois  a
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Constituição prevê a possibilidade de se sustarem os efeitos  de qualquer  medida

considerada ilegal ou exorbitante. Portanto, prestem bem atenção: a lei diz que esta

Casa pode sustar, mas seria correto convidarmos uma Secretária de Estado, que seja

convocá-la, para que, igualmente à época do primário, cada um faça uma pergunta

para aprendermos com ela o que nós já deveríamos saber? Ao contrário, deveríamos

debruçar-nos sobre  as  leis  delegadas.  Esta Casa oferece condições  para que as

Lideranças da Minoria, do Governo e da Oposição discutam o que foi feito. Somente

após  a  discussão  interna  é  que  deveríamos  solicitar  o  que  é  de  natureza  legal

suscitar. Agora, chamarmos aqui uma professora para nos dar explicações? Estou

fora  disso e  acho,  por  conveniência,  Sr.  Presidente,  que essa não deve ser uma

medida adotada pelo todo. Votaria, como votarei, contrariamente, se esta questão vier

para  o  Plenário  para  deliberação,  porque  primeiro  quero  entender  para  depois

questionar.

O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Muito obrigado, Deputado Duarte Bechir,

meu companheiro de partido. V. Exa. fala e defende muito bem a constitucionalidade

da lei. Importante lembrar que a lei delegada é normal, pois trata de um processo

administrativo do Executivo que quer dar agilidade às reformas necessárias, como se

dá no governo do Município,  no do Estado e também no governo federal.  Muitas

vezes elas são colocadas para dar agilidade à máquina, às reformas, para que se

possa fazer como fez o governo Aécio Neves nestes últimos oito anos de mandato.

Através de grandes reformas que o Estado precisava, ele deu agilidade à máquina,

condições de equilíbrio do caixa e melhorou a qualidade de vida do povo mineiro.

Portanto, hoje, quando V. Exa. assume a tribuna desta Casa e diz que o PMN votou,

todos nós do partido ficamos felizes. Primeiramente por sermos base de apoio de um

governo  que  governou para  o  povo mineiro,  que  se  preocupou  com as  reformas

necessárias no Estado, com a industrialização, com o emprego e com a educação.

Então, ficamos felizes ao ver essas atitudes serem tomadas não por omissão desta

Casa, pois acho que uma das principais funções de um legislador é fiscalizar.  Se

existe alguma ação que está sendo tomada contrariamente aos interesses do povo

mineiro, cabe a esta Casa fazer a fiscalização, que é função do legislador. Ficamos

felizes ao ver uma lei delegada com medidas sendo tomadas para dar agilidade à
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máquina e para dar continuação a essa reestruturação do Estado, pois por muitos

outros governos não tiveram essa preocupação. Com certeza acompanharemos de

perto e devemos fazer isso enquanto Deputados. Deputado Duarte Bechir, V. Exa.

fala muito bem. Agradeço o aparte e aproveito a oportunidade para lhe dizer  que

somos companheiros, fico feliz por isso e tenho certeza de que aprenderei muito com

V. Exa. pela experiência que tem. Seremos parceiros e trabalharemos apoiando a

reestruturação para que essa máquina possa continuar avançando rumo ao caminho

do desenvolvimento, trazendo, assim, melhor qualidade ao povo mineiro. Obrigado,

Deputado Duarte Bechir.

O  Deputado  Rômulo  Viegas  (em  aparte)*  -  Obrigado.  Parabenizo  o  Deputado

Duarte  Bechir  pela  brilhante  oratória  apresentada  nesta  tarde.  Creio  que  todos

caminharemos  nesse  sentido.  Trazer  aqui  a  Secretária  Renata  Vilhena  para  dar

explicações é um pouco complicado, porque foi dito em Plenário que desconheciam a

lei. Realmente é preciso conhecermos a lei para depois realizarmos o debate. Então,

parabéns a  V.  Exa.  pela brilhante oratória.  Confirmo aqui  o  apoio  ao  governo de

Minas.

O Deputado Duarte Bechir - Deputado Rômulo Viegas, para trazer mais clareza,

pois V. Exa. não estava aqui no final do ano passado, o pedido de delegação baseou-

se no propósito de permitir  que o Poder Executivo estruturasse as administrações

públicas direta e indireta, nos moldes necessários à execução do plano de governo

“Minas  de  todos  os  mineiros:  as  redes  sociais  de  desenvolvimento  integrado”.

Portanto, como eu disse, isso seria feito nos moldes necessários à execução do plano

de governo e não nos moldes de um plano político-partidário. Como se constitui uma

rede, Deputado Rômulo Viegas, sem os ocupantes dos respectivos cargos? V. Exa.,

como membro do PSDB, sabia que o Governador Aécio cortou mais de 2.500 cargos,

quando assumiu em 2003? Vocês estão questionando que hoje foram criados 1.000

cargos, mas, em 2003, foram cortados mais de 2.500 para sanear o Estado. E irei

mais  longe,  caro Deputado,  não podemos concordar  com as declarações ouvidas

neste Plenário, que, não tendo como censurar a forma, atacam o conteúdo das leis

delegadas  de  forma  absolutamente  equivocada.  Agora,  estão  querendo  mudar  a

nossa  Carta  Magna,  excluindo  o  direito  de  elaborar  leis  delegadas.  Falou-se  na
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Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo. A Lei Delegada nº 179 criou o cargo de

Secretário Extraordinário da Copa do Mundo. Essa Secretaria, segundo o § 2º do art.

7º da Lei Delegada nº 179, irá valer-se da estrutura já criada para a Secretaria-Geral

da Governadoria. Além disso, conforme o art. 55 da própria Lei Delegada nº 180, a

Secretaria da Copa do Mundo dará efetividade aos resultados já palpáveis  e que

fazem da obra do Mineirão a mais avançada do Brasil. Isso é que é governo. Apenas

para ilustrar, a Arena Corinthians, projetada para agradar ao então torcedor nº 1 do

Corinthians, em São Paulo, só existe no papel.

Senhoras e senhores, no plano federal, em 2010, foi editada a Medida Provisória nº

503, a que se referiu ontem o Deputado João Leite, para criar a Autoridade Pública

Olímpica, que apenas para ser implantada gastará R$98.000.000,00, o dobro do valor

citado aqui como despesa anual do governo do Estado. Além disso, criará 496 cargos

sem concurso público, nomeação ampla. Os companheiros que vieram para dentro

do governo farão um trabalho para agradar o Brasil e inchar a máquina pública, e o

déficit público que se dane. O Escritório de Prioridades Estratégicas também tem seu

similar no plano federal, porém sem os resultados obtidos aqui em Minas. Para quem

não sabe,  existe a Secretaria  de Assuntos Estratégicos em Brasília,  cujo primeiro

ocupante  foi  indicado  pelo  ex-Vice-Presidente  José  Alencar,  agora  ocupada  por

Moreira Franco, do PMDB do Rio de Janeiro. A imprensa retratou que isso, sim, foi

para agradar  ao Vice-Presidente  Michel  Temer.  Quantos milhões para agradar  ao

Vice-Presidente? Então, senhoras e senhores, gostaria muito de continuar o debate,

porém o tempo já não nos permite. Não é citando erros de lá que solidificaremos os

acertos daqui. Não é essa a minha intenção. Apenas faço uma analogia entre o que

acontece lá e cá. Aqui temos um Governador eleito com mais de 60% dos votos sem

ser  político. Um técnico,  homem sério,  competente,  humilde e corajoso, capaz de

mudar os interesses de Minas Gerais, não tendo à frente os interesses dos políticos.

Viva  Minas  Gerais!  Viva  a  lei  delegada!  Viva  o  nosso  Governador!  E  viva  os

Deputados de coragem, que aprovam com bravura o governo sério, transparente e

competente, que faz de Minas Gerais um dos melhores Estados para se viver no

Brasil! Muito obrigado, Sr. Presidente.

* - Sem revisão do orador.
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2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Depacho de Requerimentos

- A seguir, o Sr. Presidente defere, cada um por sua vez, nos termos do inciso XXXII

do art. 232 do Regimento Interno, requerimentos da Deputada Liza Prado (9) em que

solicita  o  desarquivamento  dos  Projetos  de  Lei  nºs  1.257  e  1.516/2007,  2.730  e

2.895/2008 e 3.229, 3.241, 3.839, 3.983 e 3.995/2009; e dos Deputados Neilando

Pimenta e Fred Costa (13) em que solicitam o desarquivamento dos Projetos de Lei

nºs 1.668/2004, 2.680 e 2.767/2005, 21, 38, 845/2007, 2.040, 2.400 e 2.563/2008,

3.546, 3.639 e 3.657/2009 e 4.965/2010; Sargento Rodrigues (37) em que solicita o

desarquivamento  do  Projeto  de  Lei  Complementar  nº  23/2007,  dos  Projetos  de

Resolução nºs 119 e 716/2007 e 4.866/2010 e dos Projetos de Lei nºs 9, 125, 127,

698,  701,  750,  751,  753,  866,  982,  1.520  e  1.874/2007,  2.617,  2.669,  2.670  e

2.803/2008, 3.237, 3.242, 3.281, 3.283, 3.761, 3.779, 3.813, 3.830, 3.850, 3.851 e

3.884/2009 e 4.778, 4.822, 4.833, 4.901, 4.902 e 5.091/2010; Célio Moreira (32) em

que solicita o desarquivamento do Projeto de Resolução nº 686/2007 e dos Projetos

de Lei  nºs  2.671/2005,  247,  278,  601,  602,  652,  654,  794,  828,  829,  963,  1.628,

1.660, 1.928, 1.950 e 1.956/2007, 2.439 e 2.482/2008, 3.002, 3.133, 3.178, 3.383 e

3.533/2009 e 4.517,  4.639, 4.805, 4.806,  4.824,  4.869, 5.034 e 5.073/2010;  Deiró

Marra em que solicita o desarquivamento do Requerimento nº 454/2007; Alencar da

Silveira Jr. (105) em que solicita o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 36, 45 a

55, 65, 88 a 95, 97, 185 a 199, 201 a 207, 209 a 212, 214 a 224, 226 a 233, 310, 311,

540, 580, 823, 1.018, 1.019, 1.030, 1.145, 1.438, 1.732, 1.741, 1.742 e 1.776/2007,

1.980, 2.216, 2.217, 2.286, 2.287 e 2.722/2008, 3.000, 3.021, 3.034, 3.047, 3.420,

3.475, 3.522 e 3.870/2009 e 4.148, 4.715, 4.739, 4.787, 4.854, 4.855, 4.947, 4.969,

5.018 e 5.049/2010; e Neilando Pimenta e Fred Costa e da Deputada Liza Prado (2)
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em que solicitam o desarquivamento dos Projetos de Lei nºs 704 e 949/2007.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Bonifácio Mourão em

que solicita a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado João Leite. A Presidência defere o requerimento e fixa ao

orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado João Leite.

O Deputado João Leite*  -  Sr.  Presidente,  Srs.  Deputados,  Sra.  Deputada Luzia

Ferreira. Com muita satisfação, saúdo o Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Bloco

Somos Minas Gerais, cujo apelido é “Minas, o melhor lugar para se viver”. Saúdo

todos os presentes e os  telespectadores da TV Assembleia.  Colhi  assinaturas de

vários  Deputados para este requerimento,  que se torna  de todos nós,  que fomos

surpreendidos  com  a  decisão  do  governo  da  Presidente  Dilma  de  cortar

R$50.000.000.000,00 do Orçamento deste ano. O governo do ex-Presidente Lula já

tem uma grande dívida em função de recursos que não foram liberados, e agora

teremos esse grande corte de investimentos. Os Ministros Guido Mantega e Miriam

Belchior disseram que na próxima semana detalharão onde foram feitos os cortes.

Pela  avaliação  feita,  já  sabemos  que  haverá  um  corte  de  aproximadamente

R$2.000.000.000,00  em  emendas  dos  Deputados  Federais  de  Minas  Gerais.

Somente o Deputado Eduardo Azeredo sofrerá com um corte de R$49.000.000,00,

que seriam investidos no metrô de  Belo Horizonte.  Portanto,  na próxima semana

teremos  o  detalhamento  do  estrago  que  significou  o  corte  de  todos  esses

investimentos para Minas Gerais. Alguns dizem que se trata de contingenciamento,

mas, na verdade, trata-se de corte. Não se trata de guardar dinheiro, mas de cortar

investimentos.  Conforme  a  fala  dos  Ministros,  esses  recursos  serão  guardados,

provisionados, para ajudar a atingir a meta de economizar R$81.800.000.000,00 para

fazer  superávit  primário,  dinheiro reservado para o pagamento de juros da dívida.

Aparece a realidade do governo do PT e do PMDB. Vem à tona a herança maldita do

Presidente  Lula.  Os  petistas  gostavam de  falar  da  herança maldita  anterior,  mas

agora  temos  uma  herança  maldita  e  um  equívoco  muito  forte  na  direção  desse

governo. Para o nosso requerimento, infelizmente não tive oportunidade de colher

assinaturas de alguns Deputados, como Duarte Bechir e Sargento Rodrigues, mas

como ainda não o protocolizei, haverá tempo. Colhi várias assinaturas, como a do
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Deputado Paulo Lamac.  Todos estão muito interessados  nessa questão.  Estamos

solicitando que a Assembleia oficie à Presidente Dilma Roussef e aos Ministros Guido

Mantega e Miriam Belchior,  para que não sejam cortados recursos do Orçamento

Federal para os investimentos prioritários na BR-381 e no Anel Rodoviário de Belo

Horizonte, locais onde o sangue dos mineiros e dos brasileiros está correndo; que

não  sejam cortados  recursos  para  expansão  do  metrô  da  Capital,  para  as  obras

estruturantes para a Copa do Mundo de 2014, nem para a prevenção de enchentes e

desastres naturais no Estado de Minas Gerais. Temos de nos preparar. No próximo

ano, choverá novamente, e será que estaremos preparados para isso? A Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais  tem  a  responsabilidade  de  estar  atenta  a  esses

desastres, às enchentes. Temos de nos preparar e acompanhar a Defesa Civil  do

Estado de Minas Gerais para que ela esteja equipada e pronta para enfrentar esses

eventos.  Entretanto  precisamos  de  recursos.  Estou  fazendo,  Deputados  Duarte

Bechir e Rômulo Viegas, um levantamento de tudo que o governo federal arrecada

em Minas Gerais. São recursos impressionantes. Ao mesmo tempo, Líder Bonifácio

Mourão, também estou fazendo levantamento do que volta para Minas Gerais. É uma

vergonha o esquecimento que se tem com Minas Gerais. Este Estado tão importante,

síntese do nosso país, contribui  com recursos fortíssimos para o Tesouro federal.

Entretanto Minas Gerais está abandonada pelo governo federal. E agora temos esse

corte, que é um corte na nossa carne, por isso a nossa reação. Quero agradecer o

apoio, pois nos juntamos para solicitar ao governo federal que não abandone Minas. 

Deputado Rômulo Viegas, tive também o cuidado de fazer uma pesquisa com a

ajuda  do  meu  companheiro  Dr.  Roberto  Rocha.  Deputado  Sargento  Rodrigues,

ontem, após a Ministra Míriam Belchior divulgar o corte de R$50.000.000.000,00, ela

também anunciou o aumento salarial para 22 mil cargos comissionados do governo

federal,  que passarão de R$11.000,00 para não sei quanto. Não há dinheiro para

investimentos,  mas  há  para  custeio.  O  Deputado  Duarte  Bechir  lembrou  a

companheirada,  que  está  lá  na  máquina  inchada.  Nunca na história  se  contratou

tantos  companheiros.  Eles  estão  aqui  agora,  serão agraciados.  O corte virá  para

Minas  Gerais,  mas  o  aumento  de  salário  para  os  companheiros  de  cargos

comissionados já está previsto pela Ministra Míriam Belchior.  Historicamente o PT
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criticou que os partidos tiravam recursos dos investimentos, das obras, pediam 5%

para empreiteiros. Agora vemos o PT avançar nos recursos do custeio da máquina.

Está escrito aqui. Vamos guardar dinheiro de investimento para superávit primário e

encher as burras dos companheiros  de cargos comissionados.  Com muito prazer,

concedo aparte ao meu irmão, professor, Deputado Rômulo Viegas.

O Deputado Rômulo Viegas (em aparte)*  -  Parabenizo  o nobre Deputado João

Leite,  que esclarece sobre  o  susto  que levamos hoje com o  anúncio  do  governo

federal. O Ministro Mantega caiu em contradição, pois, durante a campanha eleitoral,

avisou por várias vezes pela mídia que este ano não haveria corte de gastos. Porém

recebemos a informação do corte de R$50.000.000.000,00. O mais grave é que, no

ano passado,  usando artifícios  contábeis  rápidos,  promoveu-se o  aquecimento  da

receita  do  governo,  inflacionando-a,  tentando  evidentemente,  caro  Presidente,

melhorar o superávit primário. Para quem está nos assistindo, explico que superávit

primário é o que se economiza para pagar a dívida pública. Porém não se conseguiu

isso.  Mesmo com  o  PIB  alto,  com  o  aquecimento  da  economia,  em  virtude  das

isenções  dadas  nos  produtos  domésticos  e  automóveis,  não  se  conseguiu,  e  o

superávit primário não atingiu a meta. Então hoje o anúncio desse corte nos assusta

muito. Terão de cortar do custeio. O que é pior é que anunciaram que vão fiscalizar a

qualidade  dos  serviços  e  a  gestão  da  folha.  Para  qualquer  administrador  de

empresas, isso é um serviço rotineiro, não precisa mudar. Então quero parabenizar V.

Exa. pelo pronunciamento e dizer que estamos firmes, acompanhando. Mais grave

ainda, caros pares, e rapidamente, Deputado João Leite, o jornal “O Globo” anuncia

que o Sr. Padilha, Ministro da Saúde, quer, por medida provisória, que os hospitais

universitários  contratem serviços por meio de uma empresa terceirizada.  Ou seja,

estão sendo cortadas também as pessoas beneficiadas com concurso público. Vemos

a  Oposição  criticar  demasiadamente  nesta  Casa  a  lei  delegada,  mas  o  Ministro

Padilha faz uso de MPs para contratar serviços terceirizados. Muito obrigado pelo

aparte.

O  Deputado  João  Leite*  -  Obrigado,  Deputado  Rômulo  Viegas,  autor  desse

requerimento, como também o é Deputado Duilio de Castro, que aguarda que eu lhe

dê oportunidade de me apartear, o que faço com muito prazer. 
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O Deputado Duilio de Castro (em aparte) - Obrigado, Deputado João Leite, pela

coragem em trazer o assunto a esta Casa. Assinei e continuarei assinando sempre

que puder para trazer ao conhecimento do Estado a falta de respeito com o cidadão.

Digo  isso  porque  o  governo,  sempre  que  precisa  economizar,  retira  dinheiro  da

infraestrutura. Ficamos tristes, porque é no governo que se gasta mais, é onde a

máquina incha, onde há aumento de salário e apadrinhamento de alguns partidos,

que, de alguma maneira, se juntaram para fazer um projeto político que não se sabe

aonde vai dar. Ficamos mais tristes ainda quando vemos que o governo não aplica

dinheiro na infraestrutura, o que faz com que o Brasil não cresça e não se desenvolva

mais.  Nosso país  não tem condições  de  se desenvolver  mais  porque não  temos

energia elétrica, transporte, estrada, ferrovia, armazéns para nossos grãos. A China

cresce acima de 10% há mais de 23 anos, e nós aumentamos os juros, contemos a

demanda,  a  compra  de  equipamentos  de  desenvolvimento  e  nosso  crescimento

porque não temos infraestrutura. Aí vem um governo que, em vez de cortar na pele,

no Ministério, nos cargos, mexe na infraestrutura, na BR-381. V. Exa. levanta aqui um

assunto de importância: no frigir dos ovos, e V. Exa. verá na semana que vem, Minas

perderá muito mais; a maioria dos cortes são em Minas. Não sei por que - talvez seja

partidário  -  não  se  está  fazendo  um  projeto  de  desenvolvimento  do  País.  Minas

perderá, e voltarei a este microfone. Podem ter certeza de que registraremos nesta

Casa o nosso protesto, e de antemão estou prevendo isso, porque muitas pessoas

continuarão morrendo e vivendo com baixa renda e qualidade de vida porque não há

investimento em infraestrutura, que é o que mais precisamos no País. Parabéns a V.

Exa.,  que  traz  esses  dados  a  esta  Casa  e  levanta  esse  assunto.  Com  certeza,

debateremos muito mais. Muito obrigado.

O Deputado João Leite* - Obrigado, Deputado Duilio de Castro. V. Exa. traz grande

contribuição a este pronunciamento que fazemos em defesa de Minas Gerais. Ontem

mesmo, nesta Casa, o Deputado Bonifácio Mourão, nosso Líder, alertava a Oposição

sobre a questão dos comissionados. Não precisamos esperar mais do que 24 horas,

Deputado  Bonifácio  Mourão.  Havia  a  crítica  da  Oposição  aos  comissionados  de

Minas,  agora há um aumento -  até vou-me preparar  para dizer o número:  22 mil

comissionados  receberão  aumento.  A companheirada  deve  estar  saltitante.  Com
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muito prazer, concedo aparte ao Deputado Bonifácio Mourão, Líder do Bloco Somos

Minas Gerais, também conhecido como Bloco Minas, o Melhor Lugar para se Viver.

O Deputado Bonifácio Mourão (em aparte) - Deputado João Leite, estou gostando

de  ver  esse  batismo  que  V.  Exa.  dá  ao  nome  do  Bloco  Somos  Minas  Gerais.

Realmente estamos atingindo esse patamar de melhor lugar para se viver, e ficará

melhor ainda no governo de Antonio Anastasia, não temos a menor dúvida. V. Exa.

Registra,  bem  informado  como  sempre  foi,  o  corte  de  50  bilhões.  Estava  aqui

prestando atenção em suas palavras e pensando: um corte de 50 bilhões, por quê?

Não há crise internacional, não estamos atravessando um momento crítico, 2009 não

está voltando à tona, graças a Deus. Corte por qual  razão? Será porque, no ano

passado,  tivemos  eleições  presidenciais?  Se  for  por  isso,  a  BR-381,  o  Anel

Rodoviário, os mineiros e os brasileiros estão pagando um preço injusto e muito caro.

Não há explicação, Deputado. Ao mesmo tempo, anda-se na contramão. Todo gestor

público - como disse V. Exa. muito bem, e foi muito bem respaldado pelos Deputados

Rômulo Viegas e Duilio de Castro em seus apartes - precisa diminuir  gastos para

investir mais no cidadão. Este, aliás, foi o lema do Choque de Gestão de Aécio Neves

e Anastasia, ou seja, menos dinheiro para o governo e mais dinheiro para o cidadão.

Nesse caso, ocorre o inverso: mais dinheiro para o custeio e menos dinheiro para os

investimentos. Não há protecionismo que justifique uma ação como essa.

O Deputado João Leite* - Muito obrigado, Deputado Bonifácio Mourão. Aproveito a

fala  do  Deputado  Bonifácio  Mourão  para  dizer  algo  que  considero  interessante.

Ontem  armaram  todo  um  momento  para  alguns  anúncios.  Foram  interessantes

algumas falas, como a dos Deputados Bonifácio Mourão e Rômulo Viegas, que se

posicionaram como se nunca houvesse existido gestão de pessoal no Brasil. Agora,

eles realizarão uma gestão de pessoal, com o lema “Gastar bem para gastar pouco

dinheiro”. Quando discursavam sobre isso, o que mais chamou minha atenção foi a

afirmação de que cortariam alguns gastos. Pergunto: Deputado Sargento Rodrigues,

a BR-381 é corte de gastos, o Anel Rodoviário é corte de gastos? Seus companheiros

estão permanentemente nas estradas salvando vidas, tirando pessoas de dentro dos

veículos. O que foi tratado como gasto é investimento em vidas. Não aceitamos esse

corte em Minas  Gerais.  Temos  de ficar  atentos.  O requerimento  está  em minhas
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mãos. Queria solicitar a assinatura daqueles que ainda não o assinaram. Precisamos

enviá-lo e ficar alerta. Na próxima semana, serão detalhados onde foram os cortes.

Não podemos aceitar que áreas importantes de Minas Gerais não recebam recursos.

Precisamos  inverter  prioridades:  gastar  menos  com  a  máquina,  com  a

companheirada, para gastar mais com o povo, guardando vidas. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

O Sr. Presidente - Vem à Mesa requerimento do Deputado Paulo Lamac em que

solicita  a  palavra  pelo  art.  70  do  Regimento  Interno.  A  Presidência  defere  o

requerimento e fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado

Paulo Lamac.

O Deputado Paulo Lamac - Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento os nobres

colegas e os telespectadores da TV Assembleia. Com grande satisfação, faço uso

desta tribuna pela primeira vez. Não poderia deixar de aproveitar a oportunidade para

agradecer  a  todos  os  mineiros  e  mineiras  que  nos  prestigiaram  e  nos  deram  o

privilégio de estar hoje nesta Casa representando o nosso povo. É uma honra muito

grande para mim estar nessa missão tão importante e tão nobre, junto de colegas tão

cientes da importância e da qualidade do trabalho que vem sendo realizado por esta

Assembleia. É uma satisfação muito grande estar aqui. Fiquei muito feliz quando ouvi

os pronunciamentos ontem nesta Casa e percebi o altíssimo nível dos trabalhos que

são realizados na Assembleia Legislativa de Minas Gerais.  Abordam não somente

questões dos nossos Municípios,  do nosso Estado, do País,  mas também trazem

dados importantes. Sempre há uma riqueza de citações científicas e econômicas. É,

portanto, um aprendizado ouvir os discursos, e muitas vezes, ao ouvi-los, reciclamos

os nossos conceitos. Ontem fiquei entusiasmado. Gosto bastante de filosofia e tenho

uma  simpatia  pelos  antigos  gregos.  Falou-se  ontem  sobre  os  sofistas,  que  são

personagens  interessantes,  pois  antecipam  o  que  é  conhecido  hoje  como nossa

filosofia. São os antecessores dos filósofos. Sócrates talvez tenha sido o último dos

sofistas. Existia uma fórmula mágica de se evitar ser enganado pelos discursos dos

sofistas, que gastavam o tempo sofismando, que é basicamente retomar a essência

do  assunto.  É  como se  disséssemos:  o  que  estávamos  falando  mesmo?  Então,

ontem,  revisando  as  discussões  que  estavam  ocorrendo  aqui,  ocorreu-me  uma
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questão. A discussão estava tão interessante, pois fluía por um viés histórico e suas

implicações nos dias de hoje, que o assunto que deu origem à discussão filosófica

acabou se perdendo. Gostaria de retomar pronunciamentos que foram feitos aqui por

colegas com quem tenho o imenso prazer de compartilhar a atividade parlamentar,

mas de quem realmente não consegui captar a lógica. Talvez isso tenha ocorrido por

estarmos chegando agora.  Temos  muita  humildade para  buscar  sempre  aprender

com os colegas que são mais experientes, basicamente sobre questões como as leis

delegadas.  Sabemos  que  elas  integram  o  processo  legislativo  da  maioria  das

constituições  dos  Estados  brasileiros.  São  poucos  os  que  não  preveem  esse

instrumento em suas constituições estaduais. Podemos citar o Distrito Federal e os

Estados de São Paulo, do Maranhão, do Piauí, do Espírito Santo, do Rio Grande do

Sul. Nos outros não há. Precisamos ter muita clareza de que a diferença é que existe

a  previsão,  mas  não  são  utilizadas.  Não  há  normalidade  nem  naturalidade  na

utilização exacerbada de leis  delegadas como ocorre no Estado de Minas Gerais.

Não podemos tratar dessa questão como se estivessem sendo utilizadas em todo o

País.  Isso  não  é  a  realidade.  Poucos  são  os  Estados  que  fizeram  uso  desse

instrumento, principalmente depois da Constituição de 1988. Excetuando-se a Bahia,

que mais as utilizou, fez 79 leis delegadas, todas antes da Constituição de 1988, o

Estado de Alagoas fez 43; Goiás, 11, todas em 2003. O Estado de Roraima fez 21,

mas nos outros, tirando Minas, não se fez nenhuma. Vejam Bem. Hélio Garcia editou

36 leis delegadas; Newton Cardoso, 1; Eduardo Azeredo, 3; Itamar Franco,8. Agora,

entre 2003 a 2007, tivemos 63 leis delegadas em Minas, somente neste período. Em

2007,  tivemos  mais  63.  Se  fizermos  a  soma,  tivemos  aproximadamente  130  leis

delegadas no período de 2003 a 2007. No restante do País não houve nenhuma.

Acho que devemos respeitar  as  peculiaridades  de cada Estado.  Tudo bem dizer,

então, que leis delegadas são peculiaridades da legislação estadual de Minas Gerais.

Aliás, colega Deputado Duarte Bechir, quero deixar bem claro que não vim aqui hoje

para questionar o conteúdo das leis delegadas, até porque não me sinto em condição

de fazer essa análise, já que os seus 401 dispositivos - aliás, são seis leis, mas é um

verdadeiro código delegado - não nos permitem, mesmo fazendo uma leitura atenta,

avaliar sequer o impacto orçamentário que terão. Modesta e humildemente, digo que
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gostaria  muito de receber  a Secretária  para promovermos essa discussão, pois  a

elaboração legislativa é uma prerrogativa do Parlamento, que foi cedida dentro da

legalidade,  não  resta  dúvida,  ao  Executivo  Estadual.  Ora,  é  muito  mais  do  que

razoável que o governo explique como utilizou essa delegação que concedemos, ou

que  a  legislatura  anterior  concedeu  ao  governo  do  Estado.  Não  é  um  paralelo

perfeito,  mas quero lembrar  que praticamente todos os dias  há um Secretário  do

Município  na  Câmara  Municipal  de  Belo  Horizonte  para  esclarecer  as  diversas

questões  pertinentes  ao  funcionamento  da  cidade.  O  Deputado  Fred Costa  sabe

muito bem disso. Não penso que seja uma vergonha nem para o Secretário nem para

o  governo.  Nós,  no  governo  de  Belo  Horizonte,  vemos  isso  como  um  ato  de

transparência e cidadania e como parte da atribuição do Executivo de deixar claro

aos  parlamentares  e  à  sociedade  como estão  sendo  realizadas  as  atividades  do

governo. Realmente não vejo isso como vexatório, pois é um exercício de cidadania e

transparência na gestão pública. Como Deputado, gostaria muito que tivéssemos a

liberdade e a possibilidade de discutir com os representantes do Poder Executivo a

maneira como estão sendo conduzidas as políticas do Estado, notoriamente quando

forem delegadas por este Parlamento.

O  Deputado  Fred  Costa  deseja  um  aparte.  Já  o  concederei  daqui  a  1  minuto.

Especificamente quanto à questão do Anel  Rodoviário -  aliás, sei que esse é um

assunto  de  interesse  do  Deputado  Fred  Costa  e  de  todos  nós,  mineiros  -,  não

podemos nos esquecer de que há um convênio assinado entre os governos federal e

estadual atribuindo a responsabilidade da fiscalização à Polícia Rodoviária Estadual.

Isso tem sido bastante esquecido.  Cada vez que ocorre um acidente com morte,

surge um veículo da Polícia Rodoviária Estadual. Primeiro surgia lá embaixo, no trevo

do Bairro Betânia. Quando morreram mais pessoas, surgiu um mais aqui em cima.

Nesta semana, surgiu outro. Ora, há medidas de longo, médio e curto prazo. Não

resta dúvida de que a medida definitiva passará pelo rodoanel, e a de médio prazo

pela revitalização do Anel.  No entanto, o que pode ser feito imediatamente é uma

fiscalização efetiva em todo o perímetro, ou pelo menos no perímetro mais perigoso,

que vai do Bairro Olhos D’Água até a Avenida Amazonas e o Bairro Betânia. Cabe à

área técnica se definir. Se há um convênio, é preciso que seja cumprido, ou então
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denunciado o seu descumprimento, e que se diga: “Não temos condição de cumprir o

compromisso que firmamos de fiscalizar o Anel Rodoviário de Belo Horizonte”. Basta

dizer que não dá conta e pedir para sair. Agora, se há um convênio assinado, que

fiscalizem.  Nas  entrevistas  que foram ao ar  ontem,  foi  dito  pelo  Prefeito  de  Belo

Horizonte, pelo representante da Polícia Rodoviária Federal e pelos caminhoneiros

que  não  há  nada  de  imediato  a  ser  feito,  além  de  fiscalizar.  Podemos  pôr  os

caminhões um atrás do outro para multarmos os que saírem da primeira faixa. No

entanto, se não houver fiscalização, não haverá solução. Na verdade, é uma solução

que tem de ser compartilhada. Estou de acordo com o Deputado João Leite, autor do

requerimento que convoca os Ministros, o qual assinei. Ele não me pediu para assiná-

lo, mas, se o tivesse feito, eu também o assinaria, porque creio que temos de ter

tranquilidade,  transparência,  e  discutir  com  quem  quer  que  seja.  Para  mim  não

importa o partido, a ideologia, mas sim que tenhamos espaço para discutir de forma

verdadeira, sem sofisma - não vamos sofismar. Se o assunto é esse, vamos enfrentá-

lo,  ou então falar  que não discutimos essa questão, que esse assunto é proibido

nesta Casa. Aí eu abaixo a cabeça e digo: somos minoria, aceitamos. Mas, quanto a

falar que se vai falar do assunto e transferi-lo para Brasília, nesse caso não, porque

assim fica muito fácil. Então a proposta que trago aqui é com o coração aberto. Creio

que é preciso que cada ente, cada órgão, cada esfera de governo cumpra seu papel.

Cabe  ao  governo  federal  trazer  recursos  para  cá.  Assinei  o  requerimento  do

Deputado João Leite. Não abrimos mão de um centavo sequer para Minas Gerais.

Estamos irmanados nessa luta, e não abro mão de um recurso sequer para obras no

nosso Estado. Não podemos concordar com isso porque somos representantes do

Estado de Minas. Então cabe ao Município fazer a sua parte, como vem fazendo,

lutando pela realização, pela viabilização das obras no Estado, a do Anel, a da BR-

381. Cabe ao governo do Estado cumprir seu papel. Se nesse caso ele assumiu que

é da pasta da fiscalização, então que cumpra. 

O Deputado Fred Costa (em aparte)* - Meu dileto amigo Deputado Paulo Lamac,

com quem tive oportunidade de conviver por seis anos na Câmara Municipal de Belo

Horizonte, e agora eleitos juntos para compor esta 17ª Legislatura na Assembleia

Legislativa,  V.  Exa.  sabe do meu apreço e  admiração pelo  seu trabalho,  embora
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sempre  tenhamos  estado  em  posições  antagônicas  no  sentido  de  ser  base  do

governo  ou não.  Na Câmara Municipal,  V.  Exa.  era  Líder  do  Governo,  e  eu  era

oposição.  Agora,  mais  uma  vez  em  situação  antagônica,  permita-me  fazer  aqui

algumas observações, até para que sejam analisadas pelos que compõem o bloco de

oposição.  Hoje,  ouvindo  atentamente  a  fala  de  cada  um  dos  nobres  pares,  tive

oportunidade de escutar,  por parte do Deputado Rogério Correia -  Deputado este

também muito capacitado e qualificado -, que até o presente momento ele não foi

capaz de ler a totalidade da lei delegada. Da parte de V. Exa. também escutei algo no

mesmo sentido. V. Exa. faz uma crítica dos 401 dispositivos e afirma que ainda não

procedeu  à  leitura  destes.  Então  primeiramente  quero  aqui  considerar  que  a

Secretária  Renata  Vilhena,  o  Governador  Antonio  Anastasia,  ninguém  está  se

furtando  ao  debate,  mas  apenas  aguardando  o  momento  adequado  em  que  as

comissões  estejam  compostas.  Assim,  no  local  pertinente,  na  Comissão  de

Administração Pública, ela virá prestar esclarecimentos. Todavia é até oportuno que

ela venha “a posteriori”, para que V. Exas. tenham condições - aqueles que defendem

de forma mais inflamada a presença da Secretária - de ler, tomar conhecimento de

todo  o  conteúdo,  para  que  a  reunião  não  se  transforme  em  algo  extremamente

didático, que seria a leitura pormenorizada entre todos que participam da reunião,

inclusive nós, Deputados, e passem efetivamente para algo mais profícuo. Então não

tenho qualquer  tipo de prerrogativa que me dê a liberdade de falar  em nome do

governo, mas quero dizer que tenho certeza, pelo histórico deste governo, de que ele

não  se  furtará  ao  debate  no  momento  oportuno.  E  espero  -  da  mesma  forma

entusiástica  como  venho  observando  -  que  cada  um  de  V.  Exas.,  membros  da

Oposição ao governo do Estado, que defendem a presença da Secretária  Renata

Vilhena, o façam para defender as obras tão necessárias para o nosso Estado, como

a do Anel Rodoviário, a da BR-381, e outras tantas. Se fosse fácil  para o Estado,

tenho certeza de que o Governador já teria providenciado muitas obras. Temos de

lembrar  que,  infelizmente,  a  maior  parte  do  bolo  da  carga  tributária  fica  com  o

governo federal. E, no momento, cabe ao governo federal - e é sua responsabilidade -

resolver problemas de ampla magnitude como esse que se tem anteriormente. Esse

problema  serve  até  como  objeto  de  reflexão,  para  discutirmos  e  lutarmos  pela
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estadualização e a municipalização de determinados tributos.

O  Deputado  Paulo  Lamac  -  Agradeço  a  participação  do  nobre  Deputado  Fred

Costa, cuja competência habitual foi  reconhecida pela sociedade do Estado, tanto

que está aqui com muita justiça. Apenas gostaria de fazer uma emenda. O que eu

disse  é  que  não  conseguimos  ler,  mas  que  não  é  possível  inserir  o  impacto

orçamentário.  De toda forma,  relativamente  aos convênios,  não poderia deixar  de

dizer  que  ninguém  assina  convênio  obrigado.  Assina-se  convênio  quando  é

considerado  conveniente  para  ambas  as  partes.  É  um acordo  de  vontades.  Mas

gostaria de irmanar-me com todos os Deputados. Gostaria de citar Geraldo Azevedo,

em uma canção maravilhosa chamada Novena. Ele fala: “Essa é a primeira cantiga

que  nessa  casa  eu  canto”.  Esta  é  a  minha  primeira  fala,  meu  primeiro

pronunciamento aqui desta tribuna. Faço-o com muito carinho e grande orgulho de

compartilhar este espaço democrático com os colegas. Tenho certeza de que Minas

sem Censura é o melhor lugar para se viver. Muito obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Questão de Ordem

O Deputado João Leite - Sr. Presidente, o Deputado Paulo Lamac não contava com

mais tempo para que eu o aparteasse. Quero apenas lembrar um trabalho realizado

pela Assembleia Legislativa nos últimos dois anos: a visita a 20 Regiões Integradas

de Segurança Pública do Estado. O Deputado lembrou o convênio feito pelo Estado

com  o  governo  federal  para  o  Anel  Rodoviário.  O  convênio  foi  feito  em  outras

estradas também: a Rodovia  dos Inconfidentes,  a BR-356,  e outras  na região de

Curvelo. Foi interessante porque, se o Estado de Minas Gerais não firmasse esses

convênios com o governo federal, não saberíamos como a situação estaria. Deputado

José Henrique, a situação da gloriosa Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais é

algo muito triste. Deputado Rômulo Viegas, da própria ligação da BR-040 com São

João del-Rei,  que é uma estrada federal,  quem cuida é a Polícia Rodoviária. Isso

ocorre  porque,  em  Minas  Gerais,  não  temos  contingente  da  Polícia  Rodoviária

Federal para dar conta. Lembro-me especialmente de Montes Claros, onde há um

Policial Rodoviário Federal para cuidar de 400km de rodovia federal. Fico pensando,

no meio da noite, na madrugada, esse Policial Rodoviário Federal entrar na pista para
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parar um carro. Isso não é possível. Assistimos ao acidente no Anel Rodoviário. O

caminhão  bitrém  saiu  do  Rio  de  Janeiro.  Lá  no  Rio  de  Janeiro  foi  confiscado  o

tacógrafo desse caminhão, que rodou 400km sem ser parado pela Polícia Rodoviária

Federal e ingressou no Anel Rodoviário de Belo Horizonte a 115km por hora. Outro

dia um componente da Polícia Rodoviária nos falava da triste situação por que passa

a  Polícia  Rodoviária  Federal.  Esse  deve  ser  o  nosso  próximo  requerimento.  A

Assembleia  fez  uma solicitação ao Ministério  de  Justiça  para  a  recomposição do

contigente da Polícia Rodoviária Federal em Minas Gerais. Interessante! Devemos

levar  também  o assunto  ao  Governador  Anastasia.  Pela  fala  do  Líder,  Deputado

Paulo Lamac, o governo federal não deve ter  interesse de firmar esses convênios

com o governo de Minas. Ele está responsabilizando o governo estadual pela falta de

fiscalização,  mas nós queremos responsabilizar  o  governo federal.  Nem a Polícia

Rodoviária  Federal  podemos  condenar,  porque  não  existe  contingente.  Não  há

possibilidade  de  a  Polícia  Rodoviária  fazer  nada  em  Minas  Gerais.  Estamos

entregues a não sei  quem. As rodovias federais  neste Estado -  e 25% da malha

rodoviária  federal  está  em  Minas  Gerais  -  estão  totalmente  abandonadas  pelo

governo federal.  Ao mesmo tempo, vemos que ele investe em outros lugares, e é

importante que lembremos isso. Também gostei que se tenha lembrado da Grécia

antiga e dos sofistas, porque hoje vimos ser transferida, Deputado Paulo Lamac, para

a polícia de Minas Gerais a responsabilidade pelos acidentes. Isso é um espetáculo.

V.  Exa. sem dúvida transitou bem por essa área e esteve na Grécia antiga, e eu

estava  imaginando,  Deputado  Bechir:  esse  é  um  professor  de  sofistas.  Muito

obrigado.

O  Sr.  Presidente  -  Vem  à  Mesa  requerimento  do  Deputado  Tiago  Ulisses,

solicitando a palavra pelo art. 70 do Regimento Interno para, nos termos do seu § 1º,

transferi-la ao Deputado Doutor Wilson Batista. A Presidência defere o requerimento e

fixa ao orador o prazo de 15 minutos. Com a palavra, o Deputado Doutor Wilson

Batista.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista*  -  Sr.  Presidente,  Sras.  Deputadas,  Srs.

Deputados, público que nos acompanha pela TV Assembleia, boa tarde. É com muita

honra que ocupo esta tribuna pela primeira vez na qualidade de Deputado eleito pelo
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querido  povo mineiro.  Em  primeiro  ligar,  gostaria  de  agradecer  a  todos  os  meus

eleitores da região da Zona da Mata, que me confiaram mais de 70.106 votos, em

reconhecimento  ao  nosso trabalho  ao  longo de  anos  em  uma grande  instituição,

muito  conhecida  no  interior  de  Minas  Gerais:  o  Hospital  do  Câncer  de  Muriaé,  a

Fundação Cristiano Varella. Com muita emoção, reafirmo o compromisso de trabalhar

incessantemente por todos os mineiros, especialmente os da minha região, que tenho

a honra de aqui representar. Para mim, é uma emoção muito grande e um motivo de

satisfação falar para o povo de Minas Gerais. Para os que ainda não me conhecem,

nasci em São João del-Rei, terra do nobre colega Deputado Rômulo Viegas. Sou filho

de uma família humilde e trabalhadora: meu pai é pedreiro; minha saudosa mãe, que

tanto amo, mas que, infelizmente, já faleceu, era faxineira. Tenho muito orgulho dessa

vida humilde e da educação herdada de meus pais, que desde cedo me tornaram

forte para enfrentar os diversos desafios que a vida nos trouxe. Foi nesses anos de

luta e aprendizado que ingressei na Universidade Federal de Juiz de Fora, tornando-

me médico  em 1995.  Após  isso,  grandes  desafios  se  sucederam  e,  inicialmente,

todos eles nos causam alguma insegurança e ansiedade. Assim, quando fui realizar a

minha primeira cirurgia, senti certo desconforto ao entrar naquela sala, pegar o bisturi

pela  primeira vez e começar  a fazer  a cirurgia.  Mas,  seguindo os meus mestres,

aquela ação, repetida dia a dia, ano a ano, tornou-se fácil: em alguns anos consegui

realizar mais de 6 mil cirurgias e, sem falsa modéstia, todos os pacientes reconhecem

os bons resultados que conseguimos com os nossos trabalhos. Da mesma forma,

aqui utilizando a palavra pela primeira vez, tive a mesma insegurança que senti na

primeira vez em que entrei em uma sala de cirurgia. Conversei com os Deputados e

amigos, como o Deputado Duarte Bechir, um grande orador, e me dei conta de que

certamente também me tornarei um orador ao longo desses anos. Talvez não com a

mesma propriedade  que  têm  nobres  colegas  desta  Casa,  mas,  pelo  menos,  que

possamos deixar aqui a nossa mensagem com tranquilidade e segurança.

Citarei  exemplos  de  cidades  onde  fui  muito  bem  votado:  Muriaé,  Cataguases,

Leopoldina,  Além-Paraíba, Manhuaçu,  Patrocínio de Muriaé,  Barão de Monte Alto,

Miraí e tantos outros Municípios dessa região, totalizando quase 300 Municípios onde

fui  votado.  Agradeço  a  todos  esses  eleitores,  que,  na  maioria  das  vezes,  foram
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pacientes, pessoas que necessitaram em algum momento do nosso trabalho com

dedicação e que me permitiram que hoje eu estivesse nesta tribuna representando-

os,  com o foco principal de lutar  pela saúde. Aproveito a ocasião em que nobres

colegas já me antecederam e demonstraram que estão muito preocupados com as

vidas perdidas rotineiramente no anel rodoviário. Aproveito este momento não como

um ato de sofista para mudar o foco da nossa discussão, mas acredito que ampliar

essa discussão nesta Casa seja muito valioso. Sabemos que no interior as nossas

necessidades são diferentes, são outras. Atualmente um hospital de câncer cuida de

milhares de pessoas, e ainda tratamos de pacientes  em fases avançadas.  Muitas

dessas  doenças  que poderiam ser  curadas  no início  são tratadas  como doenças

avançadas e sem nenhuma possibilidade para a cura. Sabemos que há uma valiosa

preocupação  com  as  mortes  ocorridas  no  Anel  Rodoviário,  mas,  apenas  para

relembrá-los,  a  primeira  causa  de  morte  entre  o  nosso  povo  são  as  doenças

cardíacas, como enfarte e derrame cerebral. A segunda, que coincide em todo o País,

é  o  câncer.  Certamente  muitas  dessas  mortes  poderiam  ser  evitadas,  e  muitos

pacientes que convivem hoje com graves sequelas poderiam estar livre delas. Então

precisamos, sim, fazer investimentos pensando sempre na possibilidade de salvar

vidas e no bem-estar de toda a nossa população.

O Deputado Duarte Bechir (em aparte) - Deputado Doutor Wilson Batista, V. Exa.

nos emociona ao mencionar no início de sua fala o orgulho que tem de sua família, de

sua profissão, dos seus eleitores e de estar aqui  representando a Zona da Mata.

Gostaria de ressaltar que a chegada de V. Exa. nesta Casa Legislativa é para nós

motivo de grande orgulho, pois poderemos contar com a experiência que tem para

somar-se a esta Casa, e, claro, redundarão em melhores condições de vida para o

povo de Minas Gerais os conhecimentos que tem.

Ao citar o nosso nome, agradeço-lhe, mas digo que a ação vale muito mais do que

muitas  palavras.  Às  vezes  tornamos  as  palavras  mais  fortes  para  sermos

compreendidos  e  ouvidos.  No  entanto,  as  ações  de  V.  Exa.  até  a  presente  data

retratam um número maravilhoso. São mais de 6 mil cirurgias em pacientes de câncer

em fase terminal, e isso demonstra que a chegada de V. Exa. a esta Casa vem com

uma riqueza, uma história e uma biografia que nos ajudarão, conforme eu disse, a
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melhorar muito a nossa Minas Gerais.

Seja  muito  bem-vindo,  e  que  V.  Exa.,  de  fato,  ocupe nesta  Casa  um  lugar  de

destaque em determinada comissão, para que os esforços e os conhecimentos sejam

colocados em prática por melhores dias para toda Minas Gerais. Parabéns pela sua

chegada e pela história bonita. Continue contando com a alegria da convivência e

com a nossa amizade durante os quatro anos que V. Exa. terá, com a graça de Deus,

ao nosso lado nesta Casa. Parabéns.

O  Deputado  Doutor  Wilson  Batista*  -  Obrigado,  Deputado  Duarte  Bechir.  Mas

também não poderia deixar de agradecer os esforços empreendidos pelo governo de

Minas Gerais Aécio Neves e Anastasia,  que,  desde o início  do funcionamento da

Fundação  Cristiano  Varella  -  Hospital  do  Câncer  de  Muriaé,  esteve  presente

auxiliando-nos e sustentando para que o hospital se tornasse uma realidade e hoje

referência no tratamento do câncer em todo o Brasil.

Não posso deixar de destacar também o trabalho e agradecer a confiança de um

grande homem público,  o Deputado Federal Lael  Varella,  com quem tenho eterna

dívida de gratidão. Seu incansável esforço e trabalho abnegado por essa instituição

fizeram  também  com  que  o  hospital  se  tornasse  realidade,  pois,  sem  os  seus

esforços, ele não existiria.

Agradeço também  a todos  os  funcionários  da  administração  da  instituição,  aos

nossos amigos médicos, colegas que me substituíram em horas difíceis  e que ali

lutam  junto  a  outros  profissionais  para  manter  a  qualidade  do  atendimento,

especialmente aos pacientes que ali chegam com uma experiência, uma dificuldade e

uma dor muito grandes.

O  Hospital  do  Câncer  de  Muriaé  dirige  a  todos  uma mensagem  de  otimismo.

Existem pessoas que realmente estão trabalhando por este Estado. Apenas no ano

passado,  o  hospital  realizou  400  mil  procedimentos  médicos,  cerca  de  127  mil

atendimentos e tratou mais de 26 mil pessoas com câncer. Revelo esses números

para que os senhores avaliem o sentimento da grandeza e da importância dessa

instituição para a saúde pública de Minas Gerais.

De fato,  a saúde pública no Brasil  como um todo tem avançado,  especialmente

quando foi  criado o  SUS,  que  tem como meta  o  acesso  a  todos.  Mas  vejo  que
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diariamente ainda tem de ser feito muito para que esse nobre objetivo seja alcançado

efetivamente.

Sr.  Presidente,  Sras.  e Srs. Deputados,  nestes  primeiros dias de trabalho nesta

Casa, vi  aqui,  com toda razão,  os nobres Deputados lutando para que vidas não

sejam mais perdidas em nosso Estado. Por isso, reafirmo a importância, relatada a

todos os eleitores nos nossos momentos de campanha, de haver na Assembleia um

representante da área da saúde, alguém que conheça e esteja ao lado das pessoas,

para enfrentarmos esses problemas que ainda são verdadeiros e difíceis em todo o

País.  Precisamos  lutar  para  que  sejam  melhorados  a  prevenção  e  o  diagnóstico

precoce das  doenças.  É preciso  que tratamentos adequados  sejam instituídos no

momento certo, para que não percamos a oportunidade de tratar um paciente e torná-

lo saudável em nosso meio. Cito aqui o câncer de mama como exemplo. Sabemos

que, na fase inicial, tratamos e curamos mais de 90% dos pacientes, mas quando

essa doença é diagnosticada em estágio avançado, gastamos cinco vezes mais e o

tratamento não apresenta bom resultado. 

Ao se tratar uma doença que está no início, economiza-se muito em dinheiro, sendo

o momento certo para salvar uma vida. Os números não são pequenos. Cerca de 500

mil pacientes receberão diagnóstico de câncer a cada ano, sendo cerca de 23 mil em

Minas Gerais. Por que não lutar para, dessa cifra altíssima, alcançar a cura de pelo

menos 90%, ao invés  de  se gastarem 5 a 10  vezes mais  sem obter  resultados?

Sabemos que não basta discutir  a respeito do tratamento das doenças, é preciso

tratá-las e obter bons resultados. Muitas vezes desperdiça-se dinheiro. Na semana

passada, uma reportagem mostrou que o governo norte-americano proibiu o uso do

Avastin - droga usada para tratar o câncer de mama avançado - porque não dava

bons  resultados.  No  Brasil,  utilizamos  essa  droga  rotineiramente,  com  custo

elevadíssimo, sendo que pode não estar contribuindo para a melhora dos pacientes.

Portanto,  discutir  o  SUS  hoje  é  discutir  também  sua  gestão  e  aplicabilidade.

Queremos que essas ações se constituam em ferramenta e planejamento de gestão

e avaliação do SUS, útil para todos nós. Temos a importante missão de cuidar da vida

das  pessoas,  garantindo  um  completo  bem-estar  físico,  social  e  mental,  evitando

qualquer agravo à saúde de nosso povo.
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Espero ter passado minha mensagem sem a pretensão de ter feito um discurso

genial, mas com a firme disposição de lutar para que as pessoas tenham mais vida.

Uma vida de mais alegria, mais qualidade, mais liberdade e mais felicidade. Estamos

aqui  diariamente para lutar,  a  fim de que as pessoas sejam felizes  com saúde e

dignidade. Obrigado.

* - Sem revisão do orador.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 15, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÃO DESPACHADA PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 10/2/2011, a seguinte comunicação:

Do Deputado Hely Tarqüínio, notificando o falecimento do Sr. Jair José de Moraes,

Vereador da Câmara Municipal de Lagamar, ocorrido em 10/2/2011, nesse Município.

(- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2011 

ATAS

ATA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO  LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 15/2/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Zé Maia

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

Correspondência: Ofícios e telegrama - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação

de Proposições: Propostas de Emenda à Constituição nºs 8 e 9/2011 - Projetos de Lei

nºs 8 a 93/2011 - Requerimentos nºs 80 a 110/2011 - Requerimentos da Deputada

Ana  Maria  Resende  e  dos  Deputados  João Vítor  Xavier  e  Dalmo Ribeiro  Silva  -

Comunicações: Comunicações da Deputada Rosângela Reis e dos Deputados Arlen

Santiago  e  Mauri  Torres  -  Interrupção  e  reabertura  dos  trabalhos  ordinários  -

Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Paulo Guedes - Alencar da Silveira

Jr. - Adalclever Lopes - Almir Paraca - Ana Maria Resende - André Quintão - Anselmo

José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antônio Júlio - Antonio Lerin - Bonifácio

Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlos Henrique - Carlos Mosconi - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir -

Duilio de Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fábio Cherem - Fred Costa -

Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite -

João  Vítor  Xavier  -  Leonardo  Moreira  -  Liza  Prado  -  Luiz  Carlos  Miranda  -  Luiz

Henrique - Luiz Humberto Carneiro - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Mauri Torres - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rogério Correia - Romel

Anízio - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz

-  Sebastião  Costa  -  Tenente  Lúcio  -  Tiago  Ulisses  -  Ulysses  Gomes  -  Vanderlei

Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h14min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Vanderlei  Miranda,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, justificando sua

ausência no Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais, realizado

por esta Casa, e indicando o Sr. Alberto Pinto Coelho, Vice-Governador do Estado,

para representá-lo no evento.

Do Sr. Dirceu Brás Aparecido Barbano, Presidente da Anvisa (substituto), prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.763/2010 , da Comissão Extraordinária de

Integração ao Parlamento do Mercosul.

Do  Sr.  Elmiro  Nascimento,  Secretário  de  Agricultura,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 7.084/2010, da Comissã o de Política Agropecuária.

Do Sr. Gil Pereira, Secretário Extraordinário para o Desenvolvimento dos Vales do

Jequitinhonha,  Mucuri,  São  Mateus  e  do  Norte  de  Minas,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.910/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Lafayette de Andrada, Secretário de Defesa Social, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.953/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do  Sr.  João  Roberto  Leodoro,  Presidente  da  Câmara  Municipal  de  Caratinga,

agradecendo  voto  de  congratulações  formulado  por  esta  Casa  em  atenção  ao

Requerimento nº 6.802/2010, do Deputado Adalclever Lopes.

Do  Sr.  Djalma  Bastos  de  Morais,  Presidente  da  Cemig,  prestando  informações
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relativas aos Requerimentos n°s 6.911 e 6.913/2010,  da Comissão de Participação

Popular.

Do  Sr.  José  Élcio  Santos  Monteze,  Diretor-Geral  do  DER-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 7.049/2010 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do  Sr.  Luiz  Afonso  Vaz  de  Oliveira,  Presidente  da  Ruralminas,  prestando

informações relativas aos Requerimentos n°s 6.831 e  6.909/2010, da Comissão de

Participação Popular.

Do Sr.  Ricardo Augusto Simões Campos,  Presidente  da Copasa-MG,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 6.985/2010 , da Comissão de Participação

Popular.

Do Sr. Marx Fernandes dos Santos, Superintendente Regional da CEF, informando

a liberação de recursos financeiros do FGTS à Copasa-MG, referentes às parcelas

dos contratos que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins

do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do  Sr.  Marx  Fernandes  dos  Santos,  Superintendente  Regional  da  CEF  (12),

notificando  o  crédito  de  recursos  financeiros,  destinados  aos  programas  que

menciona.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra. Raquel Elizabete de Souza Santos, Subsecretária de Desenvolvimento da

Educação Básica, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.825/2010,

da Comissão de Participação Popular.

Da Sra.  Júnia  Soares  Nader,  Chefe da Procuradoria  Regional  do  Trabalho  -  3ª

Região (substituta), prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.622/2010,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Sidnei Borges Fidalgo, Diretor do Departamento de Execução e Avaliação do

PNSP  da  Secretaria  Nacional  de  Segurança  Pública  do  Ministério  da  Justiça,

informando  a  liberação  de  recursos  financeiros,  referentes  ao  convênio  que

menciona.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Alexandre Santiago de Carvalho Rego, Chefe de Gabinete do IEF, prestando
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informações relativas ao Requerimento n° 6.615/2010 , do Deputado Wander Borges.

Do  Sr.  Leonardo  Carreiro  Albuquerque,  Chefe  de  Assessoria  Administrativa  do

Ministério  dos  Transportes,  prestando  informações  relativas  a  requerimento  do

Deputado Domingos Sávio encaminhado pelo Ofício nº 2.536/2010/SGM.

Do  Sr.  Roberto  Soares  de  Vasconcellos  Paes,  Ouvidor  do  Município  de  Belo

Horizonte,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.694/2010,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Da Sra.  Luciana Nobre de Moura,  Corregedora da Secretaria  de Defesa Social,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  6.791/2010,  da Comissão de

Direitos Humanos.

Da Sra. Carolina Queiroz Alves, da Coordenação de Convênios do Ministério do

Desenvolvimento  Agrário,  encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  a  convênio  que

menciona, firmado entre esse Ministério e a Epamig. (- À Comissão de Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Do Sr. Daniel Silva Balaban, Presidente do FNDE (741), informando a liberação de

recursos  financeiros  para  as  entidades  que  menciona,  destinados  a  garantir  a

execução de programas desse Fundo.  (-  À  Comissão de Fiscalização Financeira,

para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição  Estadual,  c/c  o  art.  100,  inciso  XVI,  do

Regimento Interno.)

Da Sra. Rita de Cássia Jannuzzi, titular da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil -

Centro,  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.816/2010,  da

Comissão de Direitos Humanos.

Do  Sr.  Antônio  Gama  Junior,  Subcorregedor-Geral  de  Polícia  Civil,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 3.050/2008  ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Da Sra. Júnia Cristina França Santos Egídio, Coordenadora-Geral de Convênios da

Diretoria  de  Gestão  Interna  da  Secretaria  Executiva  do  Ministério  do  Turismo,

comunicando a liberação de recursos financeiros à Secretaria de Turismo, referente

ao convênio que menciona. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do

art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)
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Do Sr. César Augusto Monteiro Alves Júnior, titular  da 4ª Delegacia Regional de

Polícia Civil - Araguari, agradecendo voto de congratulações formulado por esta Casa

em atenção a requerimento da Comissão de Segurança Pública por sua nomeação

como titular da Delegacia mencionada.

Do Sr. Aredes Correia Pires, Corregedor-Geral da Segurança Pública do Estado de

Goiás, prestando informações relativas ao requerimento da Comissão de Segurança

Pública encaminhado pelo Ofício nº 2.213/2010/SGM.

Do Sr. Edson José Pereira, Presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Sindepominas  -,  encaminhando  a  Recomendação  nº

1/2011,  em  que  o  Sr.  José  Francisco  de  Oliveira  Filho,  Promotor  de  Justiça  do

Ministério Público do Ceará, relata as atribuições das Polícias Civil e Militar sob pena

de responsabilidade. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Do  Sr.  Robson  Braga  de  Andrade,  Presidente  da  Confederação  Nacional  da

Indústria,  dando  ciência  de  sua  impossibilidade  de  comparecer  ao  Fórum

Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,  promovido  por  este

Legislativo.

Do Sr. Rogério Sepúlveda, Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio das

Velhas,  solicitando a  formalização das deliberações desse Comitê e  do  Conselho

Estadual de Recursos Hídricos que encaminha.

Do Sr. Paulo Camillo Vargas Penna, Presidente do Instituto Brasileiro de Mineração,

dando ciência do nome do representante desse Instituto no Fórum Democrático para

o Desenvolvimento de Minas Gerais.

TELEGRAMA

Do  Sr.  Sérgio  Penna,  Chefe  de  Gabinete  da  Presidência  do  Senado  Federal,

prestando informações relativas ao Requerimento nº  7.018/2010,  da Comissão de

Participação Popular.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições. 

- Nesta oportunidade, são encaminhadas à Mesa as seguintes proposições:
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PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 8/2011

Altera o § 1º do art. 59 da Constituição do Estado para vedar a posse de suplentes

de  Deputados  durante  o  recesso  parlamentar,  excetuando-se  a  hipótese  de

convocação extraordinária.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O § 1º do art. 59 da Constituição do Estado passa a vigorar com a seguinte

redação:

Art. 59 - (…)

§ 1º  -  O suplente será convocado nos casos de vaga,  de investidura em cargo

mencionado neste artigo, ou de licença superior a cento e vinte dias, vedada a sua

posse  em  períodos  de  recesso,  excetuando-se  a  hipótese  de  convocação

extraordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, caso em que a

posse dar-se-á a partir do primeiro dia da sessão extraordinária.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Ulysses Gomes - Adelmo Carneiro Leão - Antônio Lerin - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Mosconi - Celinho do Sinttrocel - Doutor Viana - Elismar Prado - Fred

Costa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - João

Vítor Xavier - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neilando Pimenta - Paulo Lamac -

Pompílio Canavez - Rômulo Viegas - Rogério Correia - Sargento Rodrigues - Sávio

Souza Cruz - Tadeuzinho Leite - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Justificação: É uma determinação constitucional a posse no dia 1º de janeiro dos

mandatários eleitos para o Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal.

Muitos são os parlamentares que assumem cargos no Poder Executivo, afastando-

se,  também  por  determinação  constitucional,  de  suas  funções  legislativas,  com

consequente vacância do cargo e convocação dos respectivos suplentes.

Ocorre que a posse desses suplentes ao final de cada legislatura coincide com o

período de recesso legislativo, criando a figura do parlamentar de apenas um mês,

que sequer chega a praticar qualquer ação legislativa, mas que gera elevados gastos

de recursos públicos, em razão da percepção de seus subsídios e demais direitos

legalmente instituídos.
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É grande a insatisfação que tem demonstrado a opinião pública brasileira com esse

tipo de prática. Difícil se torna justificar gastos tão elevados de recursos escassos,

sem nenhuma efetividade para o exercício das ações legislativas, mas com grande

desgaste para o Poder Legislativo junto à população.

Em janeiro deste ano, só a Câmara Federal empossou 39 Deputados suplentes,

gerando todo um noticiário desfavorável na mídia nacional, com ampla cobertura dos

gastos realizados e críticas  da opinião pública denunciando a falta  de efetividade

desses gastos. O mesmo se repetiu aqui, em Minas Gerais,  com a posse de seis

Deputados suplentes, e em vários outros Estados da Federação.

Já está tramitando na Câmara Federal uma proposta de emenda à Constituição

(PEC  nº  1/2001)  com  o  propósito  de  mudar  essa  realidade.  Demonstrando

inequivocamente o nosso apoio a essa iniciativa e com o propósito de adequar de

forma ágil a nossa Constituição Estadual aos princípios da moralidade e da eficiência

dos gastos públicos, solicito o apoio de nossos pares a esta proposta de emenda à

Constituição que muito contribuirá para o resgaste da imagem do Poder Legislativo

junto à opinião pública brasileira.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 9/2011

Acrescenta parágrafo ao art. 67 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - O art.  67 da Constituição do Estado de Minas Gerais fica acrescido do

seguinte § 3º:

“Art. 67 - (...)

§ 3º - As assinaturas de que trata este artigo poderão ser feitas por meio eletrônico,

desde que estejam de acordo com as normas da Infraestrutura de Chaves Públicas

Brasileira - ICP-Brasil.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira - Bonifácio Mourão - Bosco - Carlin Moura - Carlos Henrique - Celinho

do Sinttrocel - Dalmo Ribeiro Silva - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Wilson
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Batista - Duarte Bechir  - Duilio de Castro - Elismar Prado - Fred Costa - Gustavo

Perrella  -  Hélio  Gomes  -  Inácio  Franco  -  João  Leite  -  João  Vítor  Xavier  -  José

Henrique - Liza Prado - Luiz Carlos Miranda - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez -

Rogério  Correia  -  Romel  Anísio  -  Rômulo  Viegas  -  Rosângela  Reis  -  Sargento

Rodrigues - Tadeuzinho Leite - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Vanderlei Miranda - Zé

Maia.

Justificação: O art. 61, § 2º, da Constituição da República, que, pelo princípio da

simetria, é reproduzido nas Constituições Estaduais e nas leis orgânicas municipais,

evidencia que a sociedade mobilizada, coletando certo número de assinaturas, pode

propor à Casa Legislativa a edição de norma, respeitando-se a repartição federativa

de competências e as reservas de iniciativa distribuídas a órgãos e Poderes.

O  Texto  Constitucional  se  refere  exclusivamente  a  assinaturas,  que  devem  ser

entendidas como manifestação da vontade do eleitor. Não há, nem poderia haver, em

face da tecnologia disponível à época, menção expressa à possibilidade de uso da

“assinatura digital”; contudo esse instrumento não só está disponível, mas também

disseminado pela sociedade nos dias atuais.

A assimilação de assinatura digital  à  iniciativa  popular  no processo legislativo  é

medida em harmonia com o ideal de democracia; afinal se trata de facilitar o acesso

da sociedade ao Legislativo.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial para parecer, nos termos do art.

201 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 8/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2/2007)

Dispõe  sobre  a  concessão  de  gratificação  de  periculosidade  aos  servidores  da

Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar,  da Polícia Civil  e das carreiras de

Agente de Segurança Penitenciário e Agente de Segurança Socioeducativo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  A Lei nº  15.962,  de 30/12/2005, passa a vigorar  acrescida do seguinte

artigo:

“Art. ... - Fica concedida gratificação de periculosidade de 25% (vinte e cinco por

cento),  a  partir  de  1° de  maio  de  2007,  sobre  os  ve ncimentos  básicos  e  as
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remunerações de que trata o art. 1º desta lei.”.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: As profissões de policial civil e militar, de bombeiro militar, de agente

de segurança penitenciário e de agente de segurança socioeducativo são tipificadas

como profissões de risco, perigosas. Portanto, seus ocupantes fazem jus ao adicional

de periculosidade, definido nos termos da Constituição Federal.

“Art. 7º - (...)

XXIII  -  adicional  de  remuneração  para  as  atividades  penosas,  insalubres  ou

perigosas, na forma da lei.”.

A Constituição de Minas Gerais também assegura a gratificação por periculosidade

aos servidores do Estado.

“Art. 31 - (...)

§ 6º - Fica assegurado ao servidor público civil o direito a:

III - adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas.

(Artigo  com  redação  dada  pelo  art.  3º  da  Emenda  à  Constituição  nº  57,  de

15/7/2003.).

(...)

Art. 39 - (...)

§ 11 - Aplica-se ao militar o disposto nos §§ 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º do art. 31 e nos §§

4º, 5º, 6º e 7º do art. 36 desta Constituição e nos incisos VI, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX

do art. 7º da Constituição da República. (Parágrafo com redação dada pelo art. 2º da

Emenda à Constituição nº 57, de 15/7/2003.).”.

Diversos Estados da Federação, como o Rio de Janeiro, o Espírito Santo e o Rio

Grande  do  Sul,  além  do  Distrito  Federal,  reconhecem  de  fato  e  de  direito  a

gratificação de periculosidade aos profissionais da segurança pública, em percentual

que chega a 230% da remuneração.

Não resta dúvida, portanto, sobre a juridicidade, legalidade ou constitucionalidade

de tal dispositivo, que visa a reparar a injustiça cometida contra os servidores das

Polícias Civil, Militar e do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais.

Além disso, durante a greve dos policiais civis e militares de junho de 2004, foi
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acordada entre as lideranças dos grevistas e do governo a concessão do adicional de

periculosidade  que,  entretanto,  foi  vetado  pelo  governador  Aécio  Neves,  face  à

negociação de uma nova proposta de reajuste.

Contudo,  o  percentual  ora  apresentado  à  categoria,  de  10%  de  reajuste  aos

vencimentos e remuneração, encontra-se distante do que é devido às categorias do

grupo de Defesa Social do Estado de Minas Gerais, razão pela qual a gratificação de

25% é mais do que necessária.  Por essas razões, conto com o apoio dos nobres

colegas para aprovação deste projeto de lei.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 9/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.061/2009)

Dispõe sobre a proibição de cobrança de assinatura mensal pelas concessionárias

de serviços de telecomunicações.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  cobrança  de  valores  a  título  de  assinatura  mensal

decorrentes de serviços de telefonia fixa e móvel celular, no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - As prestadoras de serviços de telecomunicações poderão cobrar de seus

usuários apenas por serviços efetivamente prestados, observado o disposto no art.

1º.

Art.  3º  -  O  não  cumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeitará  os  infratores  ao

pagamento de multa correspondente a dez vezes o valor indevidamente cobrado de

cada usuário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias, a

contar da sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias, a partir da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Desde  o  processo  de  privatização  da  telefonia  no  Brasil,  os
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consumidores  mineiros  vêm  sendo  expostos,  sem  fundamento,  a  aumentos

excessivos das tarifas telefônicas. Afinal, não há mais custos de implantação de redes

para ser suportados pela tarifa, além da injusta cobrança da assinatura básica, que

não é ancorada por nenhum pressuposto normativo. 

Antes da privatização, em 1998, a assinatura mensal era de R$10,00. Atualmente, o

consumidor paga, em média, R$40,00 apenas na assinatura básica, que inclui uma

franquia de 200 minutos de ligação local, ficando fora as chamadas para celulares e

interurbanas.

Ora,  são  cobrados  R$40,00  apenas  para  se  ter  um  telefone  fixo  em  casa,

independentemente de terem sido utilizados ou não os serviços telefônicos. Ainda, tal

prática acaba por inviabilizar o acesso de consumidores que não podem pagar este

valor, causando a exclusão social de milhões de famílias.

Segundo  dados  da  Organização  das  Nações  Unidas  -  ONU -,  a  telefonia  fixa

compromete 5,9% da renda do brasileiro, e o celular consome 7,5% da renda mensal.

Os preços de telefone e internet no Brasil estão entre os mais caros do mundo. O

País aparece entre os 40 (quarenta) do ranking de comprometimento da renda com

serviços  fixo  e  móvel  de  telefonia,  segundo  dados  da  União  Internacional  de

Telecomunicações - UIT.

Podemos ainda apresentar um comparativo que considere o preço do celular de

outros países, que é três vezes menor que o praticado no Brasil. Já o telefone fixo

custa  o  dobro  da  média  cobrada  nos  outros  países.  Como  consequência,

consumidores têm optado pela telefonia celular pré-paga, que apesar de ser também

uma das  mais  caras  do  mundo,  permite  a  possibilidade  de  determinar  quanto  o

usuário deseja gastar com ligações telefônicas, podendo assim definir seu orçamento.

Assim, segundo dados apresentados pela Pro Teste, a cada dia aumenta o número

de domicílios em que o único telefone existente é o celular. Dos mais de 193 milhões

de  assinantes  151,9  milhões  têm  celulares,  dos  quais  81,59%  são  pré-pagos  e

18,41% pós-pagos.

Na telefonia fixa são 41,1 milhões de linhas em funcionamento, sendo que menos

de 32% estão em uso e mais de 25% têm pessoas jurídicas como titulares.

Atualmente, tal matéria tem sido objeto de decisões judiciais que consideram ilegal



291
____________________________________________________________________________

a cobrança da assinatura básica mensal dos serviços de telefonia, por entender que

há  violação  aos  direitos  do  consumidor,  segundo  o  que  estabelece  o  Código  de

Defesa e Proteção do Consumidor.

Nesse sentido, verificam-se várias decisões que confirmam esta ilegalidade, como a

proferida em Santa Catarina pela  Juíza da 1ª Vara Federal de Chapecó, Elisângela

Simon Caureo, que determinou à Brasil Telecom a suspensão da cobrança da tarifa

de  assinatura  básica  mensal  de  telefone  fixo  dos  consumidores  assinantes  do

Sistema de Telefonia Fixa Comutada, residentes nos 40 Municípios sob a jurisdição

da Justiça Federal de Chapecó.

A magistrada entendeu, entre outros fundamentos, que “o consumidor só pode ser

obrigado a pagar por aquilo que efetivamente consumiu”. Ela também considerou que

o  valor  da  assinatura  básica,  além  de  não  corresponder  à  efetiva  prestação  do

serviço, “impede a utilização por parcela substancial da população, que é assalariada,

cujo orçamento não comporta a referida tarifa”. A decisão também se refere à burla “à

proteção  dos  interesses  econômicos  do  consumidor,  pois  lhe  fica  inviabilizada

qualquer possibilidade de ‘economizar’ o serviço”.

Ora, os consumidores mineiros já sofrem com outra vilã que justifica o alto valor da

telefonia: a carga tributária, que pode ultrapassar 40%, conforme o ICMS cobrado no

Estado.  Cumpre-nos  ressaltar  que  por  diversas  vezes  propusemos  a  redução  da

alíquota atual de 25% para 18%, com apresentação, inclusive, do Projeto de Lei nº

80, de 2007, que estabelece essa redução. 

Portanto, a assinatura básica acaba por constituir uma prática abusiva, que fere os

direitos dos consumidores mineiros, que pagam por um serviço que nem sempre é

utilizado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 10/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.069/2007)

Revoga dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescidos pela

Lei nº 14.938, de 29 de dezembro de 2003.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam revogados os arts. 113, inciso IV e § 3º; 114, § 2º; 115, §§ 2º ao 8º;

116, § 1º, e 118, inciso III, bem como o item 2 da Tabela B do Anexo II e sub-itens, da

Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, acrescidos pela Lei nº 14.938, de 29 de

dezembro de 2004.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio foi

introduzida pela Lei nº 14.938, de 29/12/2003, com o objetivo de reequipar o Corpo de

Bombeiros  Militar,  apesar  de  haver  previsão  expressa  de  recursos  oriundos  de

impostos, e não, de taxas para tal finalidade.

Diante das inúmeras reclamações dos contribuintes mineiros e das ações judiciais

questionando a legalidade da cobrança, a Taxa de Incêndio para as residências foi,

em um primeiro momento, suspensa e depois revogada, por meio da Lei nº 15.425,

de 30/12/2004.

De fato, a forma como foi criada a Taxa de Incêndio e a maneira como se pretendia

fosse  exigida  dos  contribuintes  do  Estado  tornaram  inviável  sua  cobrança.  A

Secretaria de Fazenda tem encontrado, até hoje, inúmeras dificuldades para manter

um cadastro dos contribuintes e viabilizar a cobrança, que, a cada ano, tem datas e

formas diferentes.

Não bastasse isso, são contundentes os argumentos contrários à Taxa de Incêndio,

tanto com relação à legalidade quanto à justificação, os quais passamos a enumerar.

Em primeiro lugar, o Corpo de Bombeiros presta diversos outros serviços além de

cuidar da prevenção e combate aos incêndios, tais como as ações de defesa civil, a

proteção e o socorrimento públicos, além da busca e salvamento de pessoas. Está

claro, portanto, que o serviço é indivisível, devendo ser custeado pelos impostos já

pagos por toda a sociedade mineira.

Além disso, se uma cidade fica um ano todo sem incêndio, toda a população paga

uma taxa ao Estado, e nenhum serviço é prestado. A taxa relativa aos serviços de

incêndio  só  poderia  ser  cobrada  daqueles  que  tivessem  suas  propriedades
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incendiadas  ou  se  fosse  utilizado  o  poder  de  polícia,  isto  é,  se  os  bombeiros

realizassem cotidianamente serviços de proteção e fiscalização em todos os prédios

da cidade.

Essa taxa tem, ainda, fato gerador - que é a propriedade predial urbana - e a base

de cálculo - que é o tamanho da edificação - típicos do Imposto Predial Territorial

Urbano - IPTU -, que é da competência dos Municípios, caracterizando-se, portanto,

bitributação.

A  criação  da  taxa  também  fere  princípio  constitucional  por  não  levar  em

consideração o princípio da capacidade contributiva, uma vez que a base de cálculo é

o tamanho do imóvel, e não, o seu valor. O dono de um imóvel localizado em uma

favela pode ser obrigado a pagar taxa igual à cobrada numa área nobre da cidade.

Essa taxa não serve como medida de justiça fiscal; ao contrário,  possibilita que o

pobre pague o mesmo que o rico.

Considerando que a cobrança de tal taxa é um equívoco e com o objetivo de evitar

inúmeros  prejuízos  para  os  contribuintes,  propomos  a  revogação  da  taxa  pela

utilização potencial do serviço de extinção de incêndio.

Por essas razões, é imperiosa a necessidade de aprovarmos o quanto antes este

projeto,  como uma medida de justiça para com a população mineira,  contribuindo

para o esforço nacional pela redução da carga tributária.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 11/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 681/2007)

Altera a redação dos §§ 15 e 22 do art. 13 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Dê-se aos §§ 15 e 22 do art. 13 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de

1975, que consolida a legislação tributária do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências, a seguinte redação:

“Art. 15 - (...)



294
____________________________________________________________________________

§ 15  –  O montante  do  imposto  não  integra  sua base de cálculo  em nenhuma

hipótese, devendo, estritamente para fins de registro fiscal, ser somado o valor da

operação ao valor do imposto.”

(...)

§ 22 - A base de cálculo do imposto devido pela empresa distribuidora de energia

elétrica,  responsável  pelo  pagamento  do  imposto  relativamente  às  operações

anteriores e posteriores, na condição de contribuinte substituto, é o valor da operação

da qual  decorra a entrega do produto ao consumidor, nela incluídos os tributos e

encargos setoriais suportados pela distribuidora de energia, excluída a Contribuição

para o Custeio da Iluminação Pública e o valor do ICMS incidente sobre a operação.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A  situação  mais  injusta  observada  no  âmbito  do  injusto  sistema

tributário brasileiro é, provavelmente, a forma de cálculo do Imposto sobre Circulação

de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação – ICMS – que vem sendo praticada. Trata-se da

chamada “cobrança por dentro” do tributo, instrumento por meio do qual o imposto a

ser  cobrado  integra  a  base  de  cálculo  do  próprio  imposto.  Com  isso  tem-se  um

aumento substancial do ICMS, sem alteração da alíquota.

Trata-se de resquício do regime autoritário, que permanece entre nós por força de

dispositivo presente na Lei  Complementar nº  87, de 1996,  art.  13,  § 1º,  tal  como

inconstitucionalmente utilizado pelos Estados, bem como de equivocada interpretação

do  STF sobre  a  matéria,  em  que  pese  à  posição  de  outros  tantos  julgados  e  à

doutrina jurídica, favorável à preservação do espírito do texto constitucional, no que

tange às garantias do cidadão perante a sanha da fazenda pública.

Felizmente, inúmeros julgados por todo o País têm realizado uma ofensiva contra

esse  estado  de  coisas,  e  tal  procedimento  tem  sido,  por  vezes,  declarado

inconstitucional,  preservando-se, assim, a constitucionalidade das relações entre o

Estado que tributa e o contribuinte que garante a receita pública.

O fenômeno em questão ocorre de forma engenhosa, por meio da qual se opera a
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“mágica” da multiplicação do imposto. Isso fica bem claro quando se observa uma

conta de consumo residencial de energia elétrica. O cidadão mineiro paga a maior

alíquota do País, estabelecida em 30% sobre a energia gasta em sua residência.

Esses 30%, no entanto, se transformam em 42,86%, quando efetuada a cobrança da

operação somada ao valor do próprio ICMS. Assim, uma operação de entrega de

energia elétrica residencial no valor de R$100,00, sobre a qual incide um percentual

de  30%,  a  qual,  logicamente,  deveria  gerar  um  total  de  R$130,00,  gera,

magicamente, um total de R$142,86. Assim é com qualquer operação tributada por

via do ICMS.

Nossos  melhores  tributaristas  têm  enfatizado  a  inconstitucionalidade  dessa

modalidade de cobrança do imposto, a começar por Roque Carrazza, que afirma o

seguinte:  “Afinal,  a  Lei  Fundamental  Tributária  é o Código Tributário  Nacional  (ou

qualquer  outra  lei  complementar  que,  de  algum  modo,  o  substitua).  A  Lei

Fundamental Tributária, no Brasil, é a própria Constituição Federal. Segue-se, deste

modo, que a regra - matriz constitucional de cada tributo não pode ter seus contornos

modificados pela lei complementar (...) Assim, a lei complementar que vier a cuidar da

base de cálculo dos " impostos discriminados nesta Constituição" (art. 146, III, a) só

poderá explicitar o que está implícito,  a respeito, na Constituição. Não lhe é dado

inovar,  mas apenas  declarar.  Em razão de seu caráter  declaratório,  apenas pode

tornar mais clara a base de cálculo possível dos impostos. Nunca desvirtuar”. (“In”

"ICMS", Ed. Malheiros, São Paulo, 1994, págs. 42 e 43.)

E o mesmo autor retoma o tema assim: “O legislador não pode manejar grandezas

alheias ao aspecto material da hipótese de incidência dos mesmos (...). O critério de

investigação  da  natureza  jurídica  do  tributo,  que  demonstra  ser  o  único

verdadeiramente objetivo e jurídico, parte da base de cálculo para chegar ao conceito

do tributo. Este só poderá ter uma única base de cálculo." (“In” “RDDT nº 23”, pág.

95.)

“Com  isso  (a  cobrança  por  dentro),  os  Estados  estão  cobrando  imposto  sobre

imposto a pagar. Trata-se de um caso típico de 'bis in idem', que nosso ordenamento

constitucional absolutamente não abona.”. (“In”: “RDDT” nº 23, pág. 106.)

Segundo Antônio Sebastião Poloni, citando Roque Carraza, essa equação, como
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meio indicador  do  valor  do  tributo,  representa  inequívoca arbitrariedade diante da

regra matriz do ICMS trazida na Constituição de 1988. Pela Carta Magna, a base de

cálculo  do  ICMS,  deve  necessariamente  ser  uma  operação  mercantil,  ou  da

prestação  de  serviço  nela  definidos.  A inclusão  de  elementos  estranhos  à  base

possível do ICMS, configura a evidente inconstitucionalidade. (“In”: “ICMS – Base de

Cálculo”. “In”: http://www. universojurídico.com.br).

A inconstitucionalidade dessa forma de incidência fica demonstrada quando se nota

que,  como no  caso  das  nossas  contas  de  luz,  30% de  30% é  exatamente  9%,

justamente o percentual  cobrado a maior,  em clara e inarredável  ofensa à ordem

jurídica,  conforme  ensina  Hugo  Barrozo  Uelze  (“In”:  “Repertório  IOB  de

Jurisprudência, Caderno 1”, 15/98, pág. 356).

É de notar que, em jurisprudência do ano de 1999, relatada pelo Ministro Nelson

Jobim,  o  Supremo  Tribunal  Federal  entendeu  ser  constitucional  tal  forma  de

cobrança. Naquela oportunidade, no entanto, o Ministro Marco Aurélio, em seu voto

vencido, já conseguia dar a dimensão exata da violação perpetrada ao direito (“RE

212.636”; também o “212.209”): "O valor decorrente da forma de cálculo merecedora

de glosa mostra-se como um verdadeiro adicional de ICMS, no que parte o Estado

para consideração de base de cálculo já integrado de uma percentagem do próprio

tributo.  À  evidência,  atua  o  fisco  cobrando  imposto  sobre  imposto  a  pagar,

desconhecendo a regra que remete à capacidade econômica do contribuinte, já que

este  nada  aufere,  nada  alcança,  a  ponto  de  ensejar  a  tributação.  (...)  Noto  o

menosprezo à norma configuradora de garantia constitucional que é a do inciso I do §

2º do referido  art.  155.  Como preservar-se a não-cumulatividade se se chega ao

cálculo englobado?".

Imagina-se, aliás, que a atual composição da Corte Suprema esteja apta a afastar,

de vez,  essa aberração jurídica, que somente se explica enquanto instrumento de

manipulação  utilizado  em  momento  ditatorial  e  que  deve  ser  absolutamente

rechaçada em uma democracia.

Assinale-se que, em seus últimos julgados o Superior Tribunal de Justiça - STJ -,

tem manifestado posição favorável à preservação dos princípios tributários e à regra

matriz da imposição do ICMS presentes na Constituição da República (ver anexo).
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Assim  se  manifestou,  em  seu  voto,  o  Ministro  Franciulli  Netto:  “A  controvérsia

apresentada  nos  presentes  autos  cinge-se,  basicamente,  em  verificar  se  a

sistemática de cálculo por dentro do ICMS ofende o princípio da não-cumulatividade

consagrado na Lei Maior (art. 155, § 2º, inciso II), já previsto no Decreto-Lei nº 406⁄68,

que regulou o ICMS até o advento da Lei Complementar nº 87⁄96.

No exame do Recurso Especial 220.660⁄SP,  pela egrégia Segunda Turma deste

Sodalício,  redistribuído  ao  eminente  Ministro  Paulo  Medina  e  ainda  pendente  da

renovação  do  julgamento,  a  questão  que  se  apresenta  nos  presentes  autos  foi

amplamente debatida, embora com enfoque na forma de cálculo da tarifa de energia

elétrica.

Na ocasião, proferi voto no mesmo sentido ora adotado, qual seja o da ilegalidade

da inclusão do tributo na sua própria base de cálculo.

Preceitua o art. 2º, § 7º, do Decreto-Lei nº 406⁄68 que "o montante do Imposto de

Circulação de Mercadorias  integra a base de cálculo a que se refere este artigo,

constituindo o respectivo destaque mera indicação para fins de controle". No mesmo

eito, dispõe o art. 33 da Lei Paulista nº 6.374⁄89 que "o montante do imposto integra a

sua própria base de cálculo, constituindo respectivo destaque mera indicação para

fins de controle".

A interpretação  dessa  regra,  porém,  deve  ter  em  vista  que a  base de  cálculo,

elemento de indiscutível importância para a configuração do tributo, há de guardar

coerência com o fato gerador  e tem por  finalidade "dimensionar  a  intensidade do

comportamento  inserto  no  núcleo  do  fato  jurídico,  para  que,  combinando-se  à

alíquota,  seja  determinado  o  valor  da  prestação  pecuniária"  (cf.  Paulo  de  Barros

Carvalho, “in” "Curso de Direito Tributário", 2ª ed., Ed. Saraiva, pág. 201).

Nesse sentido é a lição de Roque Antônio Carrazza, para o qual, "se o tributo é

sobre a renda, sua base de cálculo deverá, necessariamente, levar em conta uma

medida de renda (“v.g.”, a renda líqüida); se o tributo é sobre a propriedade, sua base

de cálculo  deverá,  necessariamente,  levar  em conta  uma medida  da propriedade

(“v.g.”,  o  valor  venal  da  propriedade);  se o  tributo  é  sobre  serviços,  sua base de

cálculo deverá, necessariamente, levar em conta uma medida dos serviços (“v.g.”, o

valor dos serviços prestados), e assim por diante", motivo pelo qual "o legislador, ao
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definir  a  base  de  cálculo  dos  tributos  –  inclusive  o  ICMS  -,  não  pode  manejar

grandezas alheias ao aspecto material da hipótese de incidência dos mesmos. Antes,

deve  existir  uma  conexão,  uma  relação  de  causa  e  efeito,  entre  a  hipótese  de

incidência tributária e a base de cálculo 'in abstracto', que permitirá apurar quanto

exatamente o contribuinte deverá recolher (“quantum debeatur”) aos cofres públicos a

título  de  tributo,  após  a  ocorrência  do  fato  imponível"  (cf.  "ICMS",  3ª  ed.,  Ed.

Malheiros, pág. 115).

Dessa  forma,  atento  à  sistemática  do  ICMS,  esclarece  Fábio  Fanucchi  que  "o

montante do imposto de circulação de mercadorias integra a base de cálculo aqui

estabelecida,  constituindo  o  respectivo  destaque  simples  indicação  para  fins  de

controle. Esta parece ser,  das ordens legais  relativas ao ICM, aquela que suscita

maiores problemas de entendimento. O que a lei nacional quis estabelecer é que a

base de cálculo se integra com o imposto, vale dizer, que o preço da operação, que

está registrado no efeito fiscal, inclui o valor tributário que dele não se dissocia para

uma cobrança,  por  exemplo,  do valor da operação e mais  do valor  destacado do

imposto, e nem se pode diminuir o ICM, porque se considera nesse preço o valor da

mercadoria  mais  o tributo" (“in”  "Curso de  Direito  Tributário  Brasileiro",  4ª  edição,

editora Resenha Tributária, 1986, vol. II, pág. 155).

Não merece prosperar,  assim, o v.  acórdão recorrido, ao decidir  que "o sistema

constitucional tributário brasileiro não é infenso ao fenômeno de imposto cuja base de

cálculo é integrada por parcelas alusivas a imposto, seja da mesma espécie, seja de

outra" (fl. 193) (...)

Com base nesses fundamentos, conclui-se que merece acolhida o recurso especial

também pela alínea "b", uma vez que assiste razão à recorrente ao afirmar que o art.

33 da Lei paulista nº 6.374⁄89, que determinou do ICMS na base de cálculo, contraria

o princípio da não-cumulatividade contemplado no art. 3º, “caput”, do Decreto-Lei nº

406⁄68, que estabelece que "o Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS é

não cumulativo, abatendo-se em cada operação o montante cobrado nas anteriores,

pelo mesmo ou por outro Estado". Pelo que precede, dou provimento ao recurso. É

como voto.” (REsp 286553 (2000/0115996-8 – 8/8/2005).”.

Outra Turma do STJ adota o mesmo posicionamento: "ICMS - Energia Elétrica -
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Base de Cálculo - Tarifa. O ICMS sobre energia elétrica deve ser calculado sobre o

preço praticado na operação final e não integra o preço da tarifa. Recurso improvido"

(“DJ”: 3⁄8⁄98, pág. 110, Rel. Min. Garcia Vieira). 

Citamos também decisão recente ocorrida no Rio Grande do Sul, na qual o Juiz

Vanderlei Deolindo afirmou que “a sistemática do cálculo pertinente à base de cálculo

do  ICMS  confere  a  este  tributo  o  “efeito  cascata”,  ferindo  o  princípio  da  não-

cumulatividade, tornando-o inconstitucional” (“In”: “Revista Consultor Jurídico”).

Também o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem assumido essa posição.

Veja-se:  “Embargos  Infringentes  -  ICMS  -  Energia  Elétrica  -  Ausência  de  Lei

Complementar - Base de cálculo: preço da energia consumida - Exegese dos arts. 34,

§ 9º, do ADCT, e 29, da Lei Estadual nº 6.473/89 - Inaplicabilidade, na hipótese, de

energia  elétrica,  do  denominado  "cálculo  por  dentro".  Rejeição.  Embargos

Infringentes  nº.  240.425.1/6-01-  Dracena-  SP -  Embargante:  CESP –  Companhia

Energética  de  São  Paulo  -  Embargado:  Ministério  Público.  9ª  Câmara  de  Direito

Público do TJSP - Relator: Des. Rubens Elias.

Ação Civil Pública - Inclusão do ICMS na sua própria base de cálculo, nas tarifas de

consumo  de  energia  elétrica  -  Ilegalidade  -  Embargos  rejeitados.  Embargos

Infringentes  nº.  260.926.2/2-01  –  Birigüi-  SP  -  Embargante:  CPFL –  Companhia

Paulista de Força e Luz - Embargados: Ministério Público e interessada: Fazenda do

Estado de São Paulo. 11ª Câmara Civil do TJSP - Relator: Des. Mohamed Amaro.

Ação  Civil  Pública  -  Interesses  coletivos  e  difusos  -  Legitimidade  do  Ministério

Público  -  Preliminar  rejeitada -  Recursos  não  providos.  ICMS -  Energia  elétrica  -

Contas residenciais - Sistemática de cálculo que eleva de 25% para 33% o montante

do imposto - Inadmissibilidade - Decisão mantida - Recursos oficial e voluntário não

providos. ICMS - Energia elétrica - Restituição de valores, na forma determinada a

partir de 11.03.91, aplicável o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90, art.

95) - Retroação inadmissível - Recurso não provido. Apelação Cível nº. 265.106.2-

Santos- SP - Recorrente: Juízo "Ex Officio" - Apelantes e reciprocamente apelados:

Ministério  Público,  Eletropaulo  -  Eletricidade  de  São  Paulo  S.A.  e  a  Fazenda  do

Estado de São Paulo. 16ª Câmara Civil do TJSP - Relator: Des. Soares Lima.

Tributos - ICMS - Ação Civil Pública - Legitimidade - Ação Civil Pública - ICMS -
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Tarifas de Energia elétrica - Ministério Público - Legitimidade. Embora os interesses

defendidos sejam individuais,  disponíveis,  são homogêneos  e  de  relevante  cunho

social.  ICMS  -  Inclusão  na  sua  própria  base  de  cálculo  –  Inadmissibilidade.  A

incidência desse imposto sobre ele próprio, para ser legítima, teria que estar prevista

na Constituição Federal, que determinou a sua base de cálculo. Apelação Cível nº

260.926.2/0- Birigüi- SP - Apelantes: Ministério Público e CPFL – Companhia Paulista

de Força e Luz - Apelada: Fazenda do Estado de São Paulo - 11ª Câmara Cível do

TJSP - Relator: Des. Gildo dos Santos – 19.10.95.

Ação Civil Pública - Assistência - Consumidores de Energia Elétrica - Interessados

na  vitória  do  MP,  e  não  para  valer  seus  direitos  contra  as  rés  -  Simples  e  não

litisconsorcial - Art. 50 do CPC - Pedido deferido. ICMS - Energia Elétrica - Contas

residenciais  -  Sistemática de cálculo que eleva de 25% para 33% o montante do

imposto - Inadmissibilidade - Decisão mantida -  Recursos oficial  e voluntários não

providos.  Agravo  de  Instrumento  nº  200.746-  SP  (98/0060729-3)  -  Agravante:

Eletropaulo - Eletricidade de São Paulo S.A. - Agravado: Ministério Público - STJ –

Relator: Min. Min. Humberto Gomes de Barros.

Ação Civil  Pública  -  Forma  de  Cálculo  do  ICMS sobre  o  Consumo de Energia

Elétrica  -  Legitimidade  da  Cesp  e  Ministério  Público  -  Art.  33  da  Lei  6.374/89  é

inconstitucional  na  medida  que  utiliza  como base  de  cálculo  o  preço  da  energia

consumida,  mais  o  próprio  ICMS  incidente  sobre  este  preço  -  Devolução  aos

consumidores  das  importâncias  pagas  indevidamente.  Recursos  improvidos.

Apelação Cível nº 240.425.1/4- Dracena- SP - Apelantes: Fazenda do Estado de São

Paulo e a Cesp – Companhia Energética de São Paulo - Apelado: Ministério Público -

9ª Câmara de Direito Público do TJSP - Relator: Des. Gonzaga Francheschini.

Ação Civil Pública - Declaração de Ilegalidade da Cobrança do ICMS sobre o valor

do consumo de energia elétrica, com a inclusão do tributo na sua base de cálculo -

Sentença julgou procedente o pedido para declarar, incidentalmente, inconstitucional,

o art.  33 da Lei 6.374/89 e determinar a exclusão do valor do tributo na base de

cálculo das operações com energia elétrica, levando em conta apenas o valor final da

operação -  Recursos providos. Apelação Cível nº  264.799.2/9 -  Jardinópolis-  SP -

Apelante: CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz e a Fazenda do Estado de São
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Paulo - Apelado: Ministério público - 12ª Câmara Civil do TJSP - Relator: Des. Luiz

Tâmbara.

Ação Civil Pública - ICMS - Ação civil pública em que se questiona a incidência do

ICMS sobre o consumo de energia elétrica, fornecida pela CESP - Pretendendo o

demandante,  ora  apelante,  seja  o  tributo  calculado,  tão-somente,  sobre  o  preço

praticado na operação final – postulou a cessação da chamada "cobrança por dentro"

do ICMS, procedendo-se ao cálculo apenas sobre o valor da energia consumida -

Legitimidade do Ministério  Público para questionar a base de incidência do ICMS,

entretanto, não tem o Ministério Público, legitimidade para pleitear a devolução do

que se pagou a maior,  o que só se admitiria ao consumidor de energia elétrica -

Preliminares rejeitadas, na conformidade dos votos proferidos - Recurso provido, no

mérito, pelo voto intermediário do 3º Juiz, vencido em parte o Relator que o provia

integralmente e o Revisor que o negava. Apelação Cível nº 263.092.2/5- Registro- SP

- Apelante: Ministério Público - Apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e a Cesp

– Companhia Energética de São Paulo - 11ª Câmara Civil do TJSP - Relator: Gildo

dos Santos.”.

Verifica-se, portanto, que a pretensão daqueles que, a pretexto de usar permissivo

contido  na  Lei  Kandir,  acerca  da  integração do imposto  ao  valor  da  operação,  o

acoplam à sua base de cálculo, é claramente infundada, do ponto de vista jurídico.

Explica  a  melhor  dicção  da  norma  Fábio  Fanucchi:  "O  que  a  lei  nacional  quis

estabelecer é que a base de cálculo se integra com o imposto, vale dizer, que o preço

da operação, que está registrado no efeito fiscal, inclui o valor tributário que dele não

se dissocia para uma cobrança, por exemplo, do valor da operação e mais do valor

destacado do imposto e nem se pode diminuir  o ICM, porque se considera nesse

preço  o  valor  da  mercadoria  mais  o  tributo"  (“In”:  "Curso  de  Direito  Tributário

Brasileiro", 4ª edição, editora Resenha Tributária, 1986, vol. II, pág. 155).

Nesse  diapasão  é  que  entendemos  ser  nossa  obrigação,  nesta  Assembléia

Legislativa, a discussão de tema tão relevante. Podemos, melhor dizendo, devemos,

para respeitar a Constituição da República e, em conseqüência, respeitar nosso povo,

dar  a  essa  matéria  o  melhor  entendimento  possível.  É  o  que  pretendemos

presentemente.
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No projeto ora apresentado postulamos o fim da “cobrança por dentro” do ICMS em

nosso  Estado.  Com  sua  aprovação,  estaremos  consagrando  a  Constituição  e  o

direito, assegurando que a cobrança do ICMS em Minas Gerais aconteça de forma

lícita e transparente. Assim, o valor da operação tributada e o valor do ICMS cobrado

somente se somam para efeito de registro fiscal. O valor do imposto será, como deve

ser,  aquele afirmado, com clareza na legislação tributária,  sem “enganações” nem

“espertezas”.

Desta forma, se se entender que a melhor alíquota para determinado produto é de

20,48%,  que  assim  dite  a  lei,  inadmitindo-se  uma alíquota  nominal  de  17% que,

magicamente, repetimos, se transformará em 20,48%.

Nossa Constituição Estadual afirma que o povo mineiro tem o direito a um “governo

honesto”. Pretendemos que tal preceito seja levado a sério.  Uma boa maneira de

começarmos é aprovando esta proposição, que, esperamos, contará com a completa

adesão de nossos pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 12/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 680/2007)

Dispõe sobre a discriminação, de forma transparente, dos impostos incidentes nas

mercadorias e nos serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – As notas fiscais emitidas no âmbito do Estado de Minas Gerais deverão

conter,  de  forma  discriminada,  detalhada  e  visível,  os  valores  de  todas  as

modalidades de impostos  incidentes  nas mercadorias  e  nos  serviços,  de forma a

deixar transparente ao consumidor quanto paga por cada um deles.

Art.  2º  –  A inobservância  do  disposto  no art.  1º  sujeitará  o  infrator  às  sanções

administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990, a serem aplicadas pelos

órgãos  de  proteção  e  defesa  do  consumidor  competentes,  sem  prejuízo  das

eventuais sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese. 

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei, no prazo de trinta dias contados

de sua publicação,  indicando os órgãos e as  unidades responsáveis  pelo seu fiel
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cumprimento.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor noventa dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Tanto os consumidores quanto os comerciantes e empresários clamam

pela  clareza na discriminação dos  valores relativos a cada imposto  incidente  nas

mercadorias e nos serviços. Trata-se de uma maneira de dar transparência ao efetivo

valor cobrado e o valor destinado aos impostos.

Este projeto se encontra em consonância com a competência concorrente atribuída

aos Estados para legislar sobre matéria de defesa do consumidor, nos termos do art.

24, V, da Constituição Federal.

Também merece destaque o fato de esta proposição possuir natureza jurídica de

regra  de  defesa  do  consumidor,  e  não  de  regra  tributária,  já  que  não  modifica,

tampouco disciplina, qualquer imposto. Apenas obriga a esclarecer ao consumidor o

valor que está recolhendo de tributos.

Nosso objetivo é propor um instrumento de cidadania, pois deixará claro ao cidadão

mineiro o valor que, diariamente, transfere para os cofres públicos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 13/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 632/2007)

Autoriza o Poder Executivo a reduzir a carga tributária do ICMS nas operações que

especifica e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte § 17.

“Art. 12 - .............................................

§ 17 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma, nas condições e nos prazos

previstos em regulamento, a reduzir para até 12% (doze por cento) a carga tributária

incidente sobre as operações de importação, do exterior,  de aparelhos, máquinas,
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equipamentos  médico-hospitalares,  técnico-científicos  e  laboratoriais,  sem  similar

nacional,  realizadas diretamente por  pessoa física, hospitais,  clínicas, laboratórios,

bancos de sangue e demais estabelecimentos congêneres, desde que destinados a

uso próprio ou a integração no ativo fixo.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  adotará  as  medidas  necessárias  à  execução  do

disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Em uma análise acerca da realidade tributária relacionada à aquisição

de equipamentos médico-hospitalares,  científico-laboratoriais,  insumos,  material  de

uso e consumo, constata-se que a brutal  carga fiscal existente,  patrocinada pelos

diversos  entes  tributantes,  redunda  em  enormes  restrições  impostas  a  clínicas,

laboratórios, hospitais e profissionais médicos, inviabilizando o devido atendimento

médico à população brasileira.

O atendimento médico e a atividade hospitalar não são meros atos de comércio.

Estão  intrinsecamente  ligados  a  rígidos  preceitos  legais,  éticos  e  morais,  não

podendo,  portanto,  ser  tratados  de  modo  desinteressado,  como  vem

sistematicamente ocorrendo no País.

Os  valores  arrecadados  ao  se  importar  um  equipamento  de  medicina  são

desprezíveis em relação à arrecadação total auferida pelos Estados, representando

esse item uma fração percentual ínfima da arrecadação total.

A possibilidade de adquirir ou renovar equipamentos impõe aos médicos e a suas

associações uma ação conjunta e determinada, e aos governos a diminuição dos

encargos tributários, que oneram sobremaneira equipamentos de custo já bastante

elevado, adquiridos, em sua maioria, por meio de financiamentos atrelados ao dólar

americano.

Está  provado  que  é  urgente  e  perfeitamente  possível  a  adoção  por  parte  dos

Governos dos Estados de uma política de tributação compatível  com a relevância

social que o tema merece. Assim é que parte dos Estados brasileiros, citando-se Rio

de Janeiro, Bahia, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, e o Distrito Federal possuem
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incentivos fiscais relacionados à importação de equipamentos médicos.

O  Supremo Tribunal  Federal  vem  deliberando  pela  não-incidência  do  ICMS  na

importação direta de bem para uso próprio.

Este projeto trará grande benefício a toda a população, pois mediante a redução de

custos, viabilizará seu acesso aos frutos da tecnologia contemporânea. A luta pela

vida inclui a possibilidade de se levarem ao cidadão comum as modernas técnicas de

prevenção e as várias terapêuticas existentes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 14/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 80/2007)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo a alíquota do ICMS

sobre serviço de telefonia de 25% (vinte e cinco por cento) para 18% (dezoito por

cento).

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogado o item 10 da tabela F a que se refere a alínea “a”, do inciso I,

do art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Este projeto visa a reduzir  a alíquota do Imposto sobre Operações

Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte

Interestadual  e  Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  que  incide  sobre  os

serviços de comunicação na modalidade telefonia, de 25% para 18%.

Pelo projeto, com a revogação do item 10 da Tabela F, a alíquota especial de 25%

do serviço de telefonia cai, passando a vigorar para esse serviço a alíquota geral de

18%.

Tal  proposição  foi  motivada  pelo  anúncio,  no  dia  26/9/2005,  pelo  Ministro  das

Comunicações Hélio  Costa,  da redução do valor da tarifa de telefonia referente à

assinatura  básica  mensal.  A proposta  final,  que  será  apresentada  nas  próximas

semanas, representará um grande benefício para famílias com renda de até três ou
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quatro salários, que terão direito à redução da tarifa.

Em face dos aumentos totalmente despropositados e desarrazoados que, desde o

processo  de  privatização  da  telefonia  do  Brasil,  vêm  punindo  enormemente  os

mineiros que, inclusive, têm deixado de utilizar esse serviço, a redução das contas é

uma meta a ser perseguida por todos.

Por essa razão, ora e vez que a Assembléia Legislativa não possui competência

para alterar a tarifa de telefonia em Minas Gerais, resta a alternativa de defender os

consumidores mineiros, com a redução do tributo que incide sobre esse serviço - o

ICMS, da alíquota atual de 25% para 18%.

Em vista do apelo do Ministro Hélio Costa, que aqui reproduzimos, solicitamos, com

a necessária urgência a aprovação deste projeto como uma medida de justiça para

com a população mineira.

“Queria que o governador de Minas fizesse um esforço de reduzir o imposto na

telefonia fixa, no mesmo espírito que norteou a proposta dele anunciada na semana

passada  (projeto  enviado  à  Assembléia  Legislativa  para  reduzir  o  ICMS  de  150

produtos, incluindo alimentos, material  escolar e de construção civil”  -  Ministro das

Comunicações, Hélio Costa. Publicado no Jornal Estado de Minas de 27 de setembro

de 2005).

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 15/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 84/2007)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo-se a alíquota do ICMS

sobre serviço de energia elétrica rural de 18% (dezoito por cento) para 0% (zero por

cento).

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 12 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do § 36, com a seguinte redação:

§ 36 - Fica o Poder Executivo autorizado, na forma e nas condições previstas em

regulamento, a reduzir para 0% (zero por cento) a alíquota de ICMS nas operações

internas com energia elétrica destinada a atividades produtivas desenvolvidas pelos
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produtores rurais.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto visa autorizar o Poder Executivo a reduzir a alíquota do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações

de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -,

que incide sobre a energia elétrica destinada a atividades produtivas desenvolvidas

pelos produtores rurais, de 18% para 0%.

Conforme nossa proposta, incluir-se-á o § 36 no art. 12 da Lei nº 6.763, de 1975,

que trata das alíquotas do ICMS, autorizando-se o Executivo a promover a referida

redução.

Tal proposição foi motivada pelos pedidos de apoio de diversos produtores rurais de

todo o  Estado,  que  enfrentam uma das  maiores  crises  do  setor  agropecuário  no

Brasil. Além disso, os sucessivos aumentos da tarifa de energia elétrica - percentuais

médios de 23,88% em 2005 e 6,7% em 2006 - justificam a adoção de tal expediente.

Ora e vez que a Assembléia Legislativa não possui competência para alterar a tarifa

de energia  cobrada pela Cemig,  resta a alternativa de defender  os  consumidores

mineiros com a redução do tributo que incide sobre a energia elétrica - o ICMS.

Importante considerar,  por fim,  que não se poderá falar  em perda de receita do

Estado, pois o aumento da tarifa aplicada esse ano propiciará um grande acréscimo à

arrecadação de ICMS, já que quanto maior é a tarifa, maior o valor da base de cálculo

do imposto incidente e pago pelos consumidores.

Ademais, a redução da alíquota servirá como incentivo aos produtores rurais do

Estado, que poderão aumentar seus investimentos, face à redução de seus custos

operacionais,  gerando  emprego,  renda  e  aumentando  a  produção  (o  que,  via  de

regra, também aumenta a arrecadação do ICMS do setor agropecuário).

Nesse sentido, apelo aos nobres pares desta Casa para aprovação deste projeto

em atenção ao pleito de todos os produtores rurais do Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 16/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 85/2007)

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, reduzindo a alíquota do ICMS

sobre energia elétrica para consumo residencial de 30% (trinta por cento) para 25%

(vinte e cinco por cento).

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A tabela F a que se refere a alínea “a” do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar com a inclusão do seguinte item:

“Tabela F

“11 - Energia elétrica para consumo residencial.”.

Art. 2º - Fica revogado o item g.2 da alínea “g” do inciso I do art. 12 da Lei nº 6.763,

de 26 de dezembro de 1975.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto visa reduzir,  de 30% para 25%, a alíquota do Imposto

sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que

incide sobre a energia elétrica para consumo residencial.

Tal  proposição  foi  motivada  pelo  recente  aumento  da  tarifa  de  energia  elétrica

promovido pela CEMIG no percentual médio de 23,88%, enquanto a inflação no ano

de 2004 foi de apenas 8,74% segundo o IPCA, índice oficial divulgado pelo IBGE.

Esse  aumento  totalmente  despropositado  e  desarrazoado  está  punindo

enormemente os mineiros que terão dificuldades para pagar a conta de luz nos novos

valores.

Por  essa razão, uma vez que a Assembléia Legislativa não possui competência

para alterar a tarifa de energia cobrada pela CEMIG, resta a alternativa de defender

os  consumidores  mineiros,  com a  redução do  tributo  que incide  sobre  a  energia

elétrica,  o ICMS,  da  alíquota  atual  de 30% para  25%,  como forma de minorar  o

aumento das contas de energia.

Cabe ressaltar que a alíquota do ICMS incidente sobre a energia elétrica residencial
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é a maior de todas as cobradas pelo Estado, junto com as bebidas alcoólicas. A

alíquota sobre a energia elétrica de uso industrial  e  comercial,  por exemplo,  é de

18%, quase a metade da cobrada para as residências.

Importante considerar também que não se poderá falar em perda de receita para o

Estado,  pois  o  aumento  da  tarifa  em  percentual  médio  de  23,88% propiciará  um

grande acréscimo à arrecadação,  já que quanto maior  é a tarifa  maior  o imposto

incidente e pago pelos consumidores.

O projeto, quando aprovado, não fará nenhuma alteração na cobrança do ICMS na

conta  das  indústrias  e  comércios.  Portanto,  o  aumento  médio  de  23,88%  na

arrecadação do imposto nessas hipóteses não sofrerá mudança.

Com  relação  ao  imposto  cobrado  para  as  residências,  a  redução  global  será

irrelevante considerando-se o aumento da tarifa. É o que se verifica da tabela que

exemplifica (a partir de um consumo médio de R$50,00), o impacto da medida que

ora propomos:

* - A tabela contendo o impacto da medida ora proposta foi publicada no “Diário do

Legislativo” de 17.2.2011.

- Diferença no total da conta de luz sem a redução do ICMS: 18,48%

- Diferença no total da conta de luz com a redução do ICMS: 10,58%

Com  um  impacto  ínfimo  na  arrecadação  do  ICMS  de  energia  residencial  -

repetimos,  que  será  compensada  pelo  aumento  da  tarifa  para  consumidores

industriais e comerciais -, o consumidor terá um alívio no valor final da conta que será

cobrada nos próximos meses.  O aumento que seria de mais  de 18%, repercutira

apenas 10% nas contas de energia, valor próximo da inflação real de 2004.

Não bastasse isso, a proposta de reforma tributária que tramita na Câmara dos

Deputados - já aprovada no Senado Federal - propõe a unificação do ICMS em 5

alíquotas, sendo a mínima de 7% e a máxima de 25%. Essas alíquotas, de acordo

com  matéria  da  “Folha  de  S.  Paulo”  de  22/3/2005,  já  foi  acatada  por  todos  os

Governos Estaduais, inclusive o de Minas. Considerando a aprovação dessa reforma

ainda este ano, como tem defendido o Governador Aécio Neves, a alíquota de 30%

cairá automaticamente, o que reforça a tese defendida por essa proposta. 

Por essa razão, é imperiosa a necessidade de aprovarmos, o mais rápido possível,
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este projeto como uma medida de justiça com a população mineira, corroborando o

esforço nacional para a redução da carga tributária.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 17/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 59/2007)

Institui  a  cobrança  de  meia-entrada  em  estabelecimentos  culturais,  de  lazer  e

esportivos no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  assegurado  aos  estudantes  regularmente  matriculados  em

estabelecimentos de ensino público ou particular oficialmente reconhecidos no Estado

de Minas Gerais e aos jovens com idade até dezoito anos 50% (cinqüenta por cento)

de  abatimento  sobre  o  preço  efetivamente  cobrado  por  ingressos  em  casas  de

diversão,  de  espetáculos  teatrais,  musicais  e  circenses,  em  casas  de  exibição

cinematográfica, praças esportivas e similares das áreas de esporte, cultura e lazer,

na conformidade da presente lei.

§ 1º - Para efeito do cumprimento desta lei, consideram-se casas de diversão de

qualquer natureza,  como previsto no “caput”  deste artigo, os locais que,  por suas

atividades, propiciem lazer e entretenimento;

§  2º  -  No  caso  de  o  estabelecimento  descrito  no  “caput”  deste  artigo  estar

praticando  preços  promocionais  ou  descontos,  a  meia  entrada  corresponderá  à

metade do valor do ingresso com desconto ou em promoção. 

Art. 2º - Para usufruir o benefício a que se refere o art. 1º desta lei, o estudante

deverá  provar  a  condição  referida  nos  artigos  anteriores,  através  de  carteira

autenticada pelo respectivo estabelecimento de ensino e emitida pela União Nacional

dos Estudantes - UNE -, pela União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES

- ou pela União Colegial de Minas Gerais - UCMG - e distribuída pelas respectivas

entidades  filiadas,  tais  como  União  Estadual  dos  Estudantes,  uniões  municipais,

diretórios  centrais  de  estudantes,  diretórios  acadêmicos,  centros  acadêmicos  e

grêmios  estudantis,  e  os  jovens  com  idade  até  dezoito  anos  deverão  portar

documento de identidade. 
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Parágrafo único - As carteiras mencionadas neste artigo terão validade de um ano,

até a data da expedição da carteira no ano seguinte.

Art. 3º - A autenticação e a expedição das carteiras referidas no "caput" deste artigo

deverão  se  dar  como  base  em  listagem  de  alunos  regularmente  matriculados

fornecida  pela  direção  de  cada  estabelecimento  de  ensino,  até  um  mês  após  o

encerramento das matrículas. 

Art. 4º - Caberá às Prefeituras Municipais, através dos órgãos responsáveis pela

cultura,  pelo  esporte,  pelo  lazer  e  pela  defesa  do  consumidor  a  fiscalização  do

cumprimento  desta  lei,  autuando  os  estabelecimentos  que  a  descumprirem,

cominando-lhes  as  sanções  administrativas  cabíveis  e  a  suspensão  imediata  do

alvará do evento e do funcionamento do estabelecimento. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 6º - Revogam-se as disposições em contrário, especialmente a Lei nº 11.052,

de 24/3/93.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  presente  projeto  de  lei  institui  a  cobrança  de  meia-entrada  em

estabelecimentos culturais, de lazer e esportivos no Estado de Minas Gerais. Milhões

de jovens se beneficiam da meia-entrada todos os dias, freqüentando “shows”, peças

de teatro, jogos de futebol e outros eventos culturais e pagando a metade do preço.

A essência deste projeto é a idéia de que a formação do cidadão não se dá apenas

no banco das escolas, pois é preciso dar acesso a atividades culturais capazes de

ampliar a sensibilidade, o conhecimento e a forma de ver o mundo. É preciso dar

oportunidade para o jovem ver de perto seu país e outro lugares do mundo, conhecer

culturas, comportamentos e povos diferentes e crescer respeitando diferenças. 

A meia-entrada é a forma de garantir a complementação da formação acadêmica

dos jovens estudantes,  através do acesso diferenciado à cultura, ao esporte e ao

lazer. Com ela, o estudante amplia seus conhecimentos e sua formação cultural. A

meia-entrada interage com o ensino formal, garantindo maior qualidade na formação

educacional dos estudantes brasileiros.

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão nacionalmente discutida,
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devido a sua importância e ao impacto na vida social dos jovens e dos estudantes,. é

que pleiteamos o apoio e a aprovação de todos os Deputados desta Casa Legislativa

a esta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 18/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.013/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Ilha Funda, com sede no

Município de Periquito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Funda, com sede no Município de Periquito.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação:  Trata-se de  associação civil  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,

fundada  em  2/6/88,  que  tem  por  finalidade  fazer  levantamento  das  reais

necessidades da comunidade de Ilha Funda; lutar para melhorar as condições de vida

dos  moradores;  representar  coletiva  e  individualmente  os  moradores  junto  aos

poderes públicos e entidades privadas;  conscientizar  os  membros da  comunidade

sobre seus direitos e as conquistas da cidadania; promover um ambiente de amizade

e solidariedade entre as famílias; proteger o meio ambiente, defender o consumidor,

combater  a  pobreza  através  de  projetos  de  geração  de  renda  para  as  famílias,

desenvolver e incentivar trabalhos comunitários e mutirões visando a melhoria das

condições  de  vida  dos  moradores,  realizar  atividades  de  difusão da  cultura  e  do

esporte junto à juventude e desenvolver  ações que visem a proteção à família,  à

maternidade, à infância e a velhice.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste
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projeto de lei. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 19/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 760/2007)

Institui  a  Política  Estadual  de  Descentralização  de  Emissão  de  Carteiras  de

Identidade - Identidade na Escola.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituída  a  Política  Estadual  de  Descentralização de Emissão de

Carteiras de Identidade - Identidade na Escola -, que será desenvolvida, anualmente,

pelas Secretarias de Estado de Defesa Social e de Educação, em conjunto com o

Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais, com o objetivo de:

I  -  criar  uma comissão itinerante  de  profissionais  aptos  a  emitirem carteiras  de

identidade nas escolas da rede estadual  de ensino e nas municipais conveniadas

com o Estado;

II  -  facilitar  a  emissão  de  carteiras  de  identidade  aos  estudantes  regularmente

matriculados nas redes estadual e municipal de ensino.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as definições de criação da comissão

que  trata  o  inciso  I  e  suas  atribuições,  bem  como  as  competências  dos  órgãos

estaduais envolvidos serão estabelecidas em regulamento.

Art. 2º - São diretrizes da política instituída por esta lei:

I  -  a  garantia  de  acesso à  emissão de carteiras  de identidade anualmente nas

escolas;

II  -  a participação de profissionais cedidos pela Secretaria de Estado de Defesa

Social em conjunto com o Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais aptos

à emissão de carteiras de identidade;

III - a participação de profissionais da Secretaria de Estado de Educação na feitura

do cronograma de atividades dos profissionais  de  que trata o inciso anterior,  que

deverá coincidir com o período letivo do calendário escolar;

IV - o estímulo à cidadania e à valorização do indivíduo;
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Art. 3º - Para a consecução dos objetivos previstos nesta lei, incumbe ao Estado:

I  -  implantar  programa  anual  e  projeto  que  efetiva  a  Política  Estadual  de

Descentralização de Emissão de Carteiras de Identidade - Identidade na Escola;

II - selecionar e cadastrar as escolas da rede estadual e municipal de ensino para a

participação do Identidade na Escola;

III  -  destacar  os  profissionais  que  farão  parte  da  comissão  que  irá  realizar  o

Identidade na Escola;

IV  -  formalizar  o  convênio  das  Secretarias  de  Estado  de  Defesa  Social  e  de

Educação com o Instituto de Identificação do Estado de Minas Gerais;

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias da

data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  proporcionar  aos  estudantes  a

oportunidade  de  terem  acesso  à  carteira  de  identidade  de  forma  ágil  e  não

burocrática, evitando que tenham sacrifícios pessoais para poder exercitar um direito

inerente a todo cidadão.

É sabido que os postos responsáveis pela emissão de carteiras de identidade estão

com  o  atendimento  precário  devido  às  grandes  filas  e  ao  reduzido  número  de

funcionários.  Com  a  implementação  da  Política  Estadual  de  Descentralização  de

Emissão de Carteiras de Identidade, instituída por este projeto de lei, gradativamente,

a demanda por confecção de carteiras de identidade nos postos de identificação será

reduzida  pelo  atendimento  dos  estudantes  no  estabelecimento  de  ensino  onde

estudam, uma vez que a maior parte dos solicitantes são jovens estudantes.

Assim, pela importância da matéria aludida, contamos com o apoio de todos os

ilustres Deputados desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 20/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 678/2007)

Institui  o passe escolar nos transportes coletivos intermunicipais do Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  Ao estudante  regularmente  matriculado em  estabelecimento  de  ensino

público, oficialmente reconhecido, é assegurado o desconto de 50% (cinqüenta por

cento) no valor da tarifa vigente dos transportes coletivos intermunicipais no Estado.

Parágrafo único - O beneficiário comprovará sua condição de estudante mediante a

apresentação  de  carteira  de  identidade  estudantil  confeccionada  pelas  entidades

representativas estudantis pela instituição de ensino.

Art.  2º -  Para efeito desta lei,  considera-se transporte coletivo intermunicipal,  os

ônibus  de  linhas  intermunicipais,  de  acordo  com  o  Departamento  de  Estradas  e

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG.

Art.  3º  -  Podem  ser  utilizadas,  pelas  empresas  concessionárias  do  transporte

coletivo intermunicipal as seguintes fontes de recursos para o cumprimento desta lei:

I- dotação orçamentária destinada pelo Estado;

II- dotação orçamentária do Fundo Estadual de Assistência Social – Feas;

III- adaptação das planilhas de cálculo tarifário;

IV- publicidade veiculada nos veículos de transporte coletivo intermunicipal.

Parágrafo  único  –  Conforme  disponibilidade  orçamentária,  o  Poder  Executivo

destinará recursos específicos ao passe escolar no transporte coletivo intermunicipal.

Art. 4º - No edital de licitação e nos contratos para concessão de exploração de

linha  de  transporte  coletivo  intermunicipal,  constará  a  obrigatoriedade  do  passe

escolar nos termos desta lei.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias da

data de sua publicação. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A proposição ora apresentada tem o objetivo de integrar o jovem à
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cidadania, incentivando os estudantes do Estado a terem formação educacional  e

profissional. O contexto atual indica que muitos deixam de freqüentar seus cursos por

não terem condições de custeá-los, seja nos gastos com transporte, seja com outras

necessidades básicas para seus estudos.

A Constituição da República é clara ao descrever os deveres do Estado para com a

educação.  Destacamos  o art.205,  que preceitua  que a  educação é um direito  de

todos e dever do Estado. A Constituição do Estado acompanha a da República em

seu art. 195, não havendo como nos omitirmos nesta questão. A oferta de ensino em

determinados Municípios não atende à demanda dos interessados, e na maioria dos

casos, as pessoas têm dificuldade ou condição nenhuma para custear o transporte

até o estabelecimento de ensino. Tais fatos ocorrem tanto no ensino médio quanto no

superior, contribuindo para o aumento do número de pessoas que abandonam seus

cursos e não chegam a um curso universitário. Minas Gerais sempre se destacou na

área  educacional  com  inovações,  e,  dentro  deste  espírito,  o  passe  escolar  pode

contribuir para a melhora do acesso ao ensino em todas as suas potencialidades. O

Projeto de Lei em tela irá somar para que o estudante possa ter o acesso à educação

facilitado com a concessão do passe escolar.

Assim,  procurando  todos  os  meios  possíveis  de  investimento  na  educação  da

juventude, contamos com a aprovação de nossos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 21/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 623/2007)

Dispõe sobre a devolução de multas de trânsito pelo Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Estado de Minas Gerais obrigado a restituir aos contribuintes que

tiveram os recursos deferidos pela Junta Administrativa de Recursos de Infração do

Detran - JARI -, os valores devidos provenientes de multas de trânsito. 

Art. 2° - A devolução dos valores referentes ao art igo anterior deverá ocorrer no

prazo máximo de trinta dias a contar do prazo de deferimento.

Parágrafo único - O descumprimento deste dispositivo acarretará multa de dois por
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cento acrescida de juros e correção monetária.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Desde janeiro de 1999, não houve por parte do Governo do Estado

nenhuma restituição aos contribuintes que anteciparam o pagamento das multas para

aproveitar o desconto de 20% previsto no Código de Trânsito Brasileiro - CTB -, bem

como de multas que tiveram seus recursos deferidos pela JARI. 

É fartamente noticiado pela imprensa que milhares de motoristas em Minas estão

na fila à espera da devolução de valores. Só nos primeiros meses do ano, 4.875

motoristas  convenceram  os  integrantes  da  Junta  de  que  as  multas  de  trânsito

aplicadas contra eles eram indevidas, sem que tenham recebido o dinheiro de volta. 

Alegar  que  a  devolução  é  mera  divergência  operacional  não  convence.  O

contribuinte vê na devolução um direito adquirido. Esse projeto visa exatamente a

corrigir essa distorção.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 22/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.015/2007)

Torna obrigatória a comunicação dos repasses de recursos financeiros estaduais

para  os  Municípios  às  respectivas  Câmaras  Municipais  e  a  disponibilização,  na

internet, de informações sobre as atividades da administração pública, sob o título

Minas Transparente, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os órgãos da administração direta, as autarquias, as fundações públicas,

as empresas públicas e as sociedades de economia mista estaduais ficam obrigados

a  comunicar  à  Câmara Municipal  os  repasses  de recursos  por  eles  efetuados,  a

qualquer título, para o respectivo Município.

§ 1º - A comunicação de que trata o “caput” deste artigo conterá:

I – o valor total do repasse;

II – a destinação dos recursos;



318
____________________________________________________________________________

III  –  o  número  e o  prazo de vigência  do  convênio  celebrado  com o  Município,

quando couber;

IV – o prazo para prestação de contas, quando for o caso.

§ 2º - A comunicação a que se refere este artigo será postada até cinco dias úteis

após a liberação dos recursos.

§  3º  -  Os dados constantes  na  comunicação a que se refere  este artigo  serão

divulgados na forma prevista no art. 2º desta lei.

Art. 2º - O Município beneficiado pelo repasse dos recursos mencionados nesta lei

dará publicidade da comunicação de que trata o art. 1º no prazo de cinco dias úteis

contados de seu recebimento, por meio da imprensa ou de boletim oficial.

Art.  3º - O Poder Executivo disponibilizará, na página do governo do Estado na

internet, no prazo de cinco dias úteis contados da data da liberação dos recursos, os

dados referentes a:

I  –  repasses  relativos  às  parcelas  do  produto  da  arrecadação  de  impostos  de

competência do Estado pertencentes aos Municípios, nos termos dos incisos III e IV

do art. 158 da Constituição da República;

II – transferências feitas aos Municípios em cumprimento ao disposto no § 3º do art.

159 da Constituição da República;

III – repasses de recursos federais cuja transferência fique a cargo do Estado.

Parágrafo único - Os dados a que se refere este artigo deverão conter:

I – valor do último repasse ou transferência ocorrida;

II – valor discriminado por mês e o acumulado até o mês anterior do exercício em

curso;

III – valor discriminado por mês e total dos cinco exercícios anteriores.

Art. 4º - Fica assegurado a todo cidadão o direito à obtenção, por meio da internet,

de informações sobre as atividades da administração pública, ressalvadas aquelas

cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, o Estado manterá endereço

eletrônico para acesso direto dos cidadãos.

§ 2º - As solicitações de informação feitas por meio do endereço eletrônico serão

registradas, analisadas, respondidas e arquivadas.
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Art.  5º  -  Os  atos  administrativos  referentes  à  celebração,  por  órgão  da

administração direta ou entidade da administração indireta do Estado, de convênio

em que esteja prevista a liberação de recursos serão publicados no órgão oficial dos

Poderes do Estado até o quinto dia útil do mês subseqüente ao de sua assinatura ou

na data da liberação dos recursos, se esta ocorrer primeiro.

§ 1º - A publicação a que se refere o “caput” deste artigo ocorrerá em seção ou

subseção específica, com título distinto constante no sumário e com diagramação que

facilite sua localização e leitura.

§ 2º - A publicação a que se refere este artigo conterá:

I – o nome do órgão repassador dos recursos;

II – o nome do Município recebedor dos recursos;

III – o número do convênio;

IV – o objeto do convênio;

V – o valor total do convênio e da parcela que estiver sendo liberada, quando for o

caso.

Art. 6º - Os Poderes, os órgãos e as entidades da administração pública estadual

disponibilizarão e manterão atualizadas na internet as seguintes informações:

I  –  resumo dos  contratos  realizados  por  órgão  ou  entidade,  com  os  seguintes

dados:

a) objeto do contrato;

b) valor do contrato;

c) número do processo de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade;

d) valor do empenho;

e) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do Estado;

II – valor da remuneração paga pelo órgão ou entidade aos agentes públicos ativos

e inativos, discriminado por cargo, emprego ou função, especificando-se a quantidade

de ocupantes de cada cargo, emprego ou função;

III – investimentos do Estado nos mais diversos setores, que incluirão os valores

orçados, as atualizações monetárias porventura efetuadas, o estágio de execução de

obra ou de investimento e do processo licitatório, com a identificação da empresa

contratada, dos Municípios envolvidos, do valor total e do valor desembolsado;
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IV  –  relatórios  sucintos,  em  linguagem  acessível,  sobre  a  situação  econômico-

financeira do Estado;

V – informações sobre a execução orçamentária e financeira do Estado, políticas e

programas  setoriais  e  globais,  com  dados  discriminados  segundo  as  diversas

políticas públicas.

§ 1º - Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta

do Poder  Executivo  devem gerar  e tornar disponíveis  dados relativos à execução

orçamentária  e  ao  desenvolvimento das  ações de sua competência,  observado o

disposto nesta lei, para utilização de qualquer interessado.

§ 2º - Cada órgão e entidade exporá suas informações em sua página na internet

de forma clara, padronizada, atualizada e que possibilite acesso fácil e rápido.

§ 3º - A alimentação dos dados deverá ser feita até o sétimo dia útil de cada mês.

§  4º  -  Os  dados  disponíveis  em  forma técnica  deverão  ser  acompanhados  de

informativos que facilitem a compreensão das pessoas leigas.

§ 5º - Os órgãos e as entidades devem tomar as medidas necessárias para garantir

que as informações sejam prestadas de forma eficiente e na periodicidade adequada.

§ 6º - A consistência dos dados oferecidos via internet, nos termos desta lei, será

controlada  pelas  chefias  dos  próprios  órgãos  e  entidades  que  os  puserem  à

disposição.

§ 7º - As informações serão organizadas por microrregiões e regiões, englobando

dados sobre as ações do governo que afetam seus Municípios.

Art. 7º - Os serviços de atendimento ao cidadão terão, no todo ou em parte, sua

versão na internet.

Art. 8º - Serão divulgadas na página da internet de cada órgão ou entidade que

compõe a administração pública estadual as decisões dos recursos administrativos

apresentados, no prazo máximo de cinco dias úteis contados a partir da decisão.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 13.367, de

30 de novembro de 1999.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado
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Justificação:  Esta  proposição  visa  precipuamente  à  democratização  das

informações,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  a  efetivação  dos  princípios  da

moralidade e da publicidade, que devem nortear a administração pública.

Tramitou  nesta  Casa  Legislativa  proposta  com  o  mesmo  intuito,  na  legislatura

anterior. De autoria do Deputado Adelmo Carneiro Leão, o Projeto de Lei nº 54/2003

recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões, mas não tinha sido votado ao

final da legislatura.

Na  Comissão  de  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária,  o  projeto  recebeu

substitutivo em parecer apresentado pelo competente Deputado Sebastião Helvécio.

É  justamente  nesse  texto  substitutivo  que  nos  inspiramos  para  redigir  esta

proposição.

Em suma, o projeto de lei, que esperamos seja aprovado, tem o intuito de conferir

maior  transparência  aos  atos  praticados  pela  administração,  estabelecendo  para

todos os órgãos e entidades a obrigação de disponibilizarem:

a) informações às Câmaras Municipais sobre repasses de recursos do Estado aos

Municípios,  oriundos de transferências  obrigatórias  ou  voluntárias,  as  quais  serão

veiculadas também na internet;

b) informações de interesse público, tais como dados sobre licitações, contratos e

convênios;

c) a relação das obras em execução e respectivas empresas contratadas;

d) a remuneração paga aos agentes públicos, discriminada por cargos e número de

servidores neles lotados;

e)  relatórios  sucintos  e  em  linguagem  acessível  sobre  a  situação  econômico-

financeira do Estado;

f) informações sobre a execução orçamentária e financeira do Estado, políticas e

programas  setoriais  e  globais,  com  dados  discriminados  segundo  as  diversas

políticas públicas.

É  certo  que  somente  com  a  disponibilização  de  informações  sobre  os  atos

praticados  será  possível  ampliar  a  participação  da  população,  exercer  o  controle

social e a fiscalização. Não há maneira mais eficaz de fiscalizar do que o controle,

feito  diretamente  pelos  cidadãos,  dos  atos  praticados  pela  administração  pública.
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Entretanto, esse controle somente é possível se o cidadão dispõe de instrumentos

que tornem os atos praticados realmente transparentes, de conhecimento público.

Além de estar ancorada em princípios constitucionais, a proposta encontra amparo

na Lei de Responsabilidade Fiscal,  que, ao tratar do controle e da fiscalização da

gestão dos recursos públicos, dispôs que “a transparência será assegurada mediante

incentivo à participação popular e a divulgação de dados referentes à gestão fiscal

em meios eletrônicos”.

A redação proposta, que, como relatado, já foi objeto de discussão nas comissões

da  Assembleia,  disciplina  toda  a  matéria  relevante  para  a  transparência  na

administração pública,  consolidando atos  e iniciativas dispersas e incompletas  em

leis, decretos, resoluções e portarias de diversos órgãos que já disponibilizam dados

na internet e em publicações impressas.

Por essas razões, faço um apelo aos ilustres pares pela aprovação deste projeto a

bem da transparência na administração pública.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 23/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.217/2007)

Revoga  o  art.  5º  da  Lei  nº  14.136,  de  28  de  dezembro  de  2001,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica revogado o art. 5º da Lei nº 14.136, de 28 de dezembro de 2001.

Parágrafo  único  -  Fica  assegurado  ao  contribuinte  que  tiver  realizado  o

recolhimento  do  tributo  o  ressarcimento  da  quantia  recolhida  ou  o  desconto  no

exercício subseqüente.

Art.  2º - Esta lei  entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo os seus

efeitos à data de 28 de dezembro de 2001.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: É preciso reconhecer que a taxa referida aumenta a carga tributária do
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contribuinte  mineiro,  constituindo-se  em  bitributação.  A  taxa  de  renovação  de

licenciamento anual de veículo, instituída pelo art. 5º da Lei nº 14.136, de 2001, que

se pretende revogar, configura essa bitributação e representa prejuízo ao contribuinte

mineiro.

A  legislação  atual  já  prevê  a  cobrança  de  taxa  relativa  aos  veículos,

consubstanciada nos valores pagos pelo IPVA, os  quais  já são elevados.  Não há

argumentos  que  justifiquem  a  cobrança  desse  novo  tributo,  pois  as  despesas

necessárias para sua efetivação sempre estiveram incluídas no IPVA. Além disso,

observa-se à luz do direito tributário e da Constituição Federal, a inadmissibilidade da

cobrança de taxas com fins de arrecadação.

Enquanto isso, o retorno dos impostos arrecadados, mesmo antes dessa nova taxa,

ainda não foi sentido pela população mineira. O povo continua padecendo da atenção

do  Governo  Estadual  nas  necessidades  básicas,  especialmente  com  relação  às

péssimas condições das rodovias estaduais,  que colocam a vida das pessoas em

risco e provocam a retração da economia do Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 24/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 586/2007)

Dispõe sobre o encaminhamento de relatório semestral de atividades desenvolvidas

pelos  órgãos  e  pelas  entidades  componentes  da  administração  pública  direta  e

indireta  dos  Poderes  do  Estado,  do  Tribunal  de  Contas  e  do  Ministério  Público

Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Os órgãos e as entidades da administração pública direta e indireta de

qualquer dos Poderes do Estado,  o Ministério  Público e o Tribunal  de  Contas do

Estado encaminharão, semestralmente, à Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais, relatório de suas atividades desenvolvidas nos períodos de 1º de janeiro a 30

de junho e de 1º de julho a 31 de dezembro de cada ano.

§ 1º - O relatório deverá ser encaminhado no prazo de até noventa dias após o

término de cada semestre.
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§ 2º - Para os fins desta lei, consideram-se :

I - órgãos:

a) as Secretarias de Estado;

b) a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais - PMMG -;

c) os Tribunais de Justiça e de Alçada;

d) o Tribunal de Contas;

e) o Ministério Público;

f) o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

II - entidades:

a) as sociedades de economia mista;

b) as empresas públicas;

c) as autarquias;

d) as fundações;

e) as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado.

Art. 2º - O relatório, que deverá ser assinado pelo responsável pelo órgão ou pela

entidade, deverá conter os seguintes dados e informações :

I - denominação, endereço, telefone e síntese das competências do órgão ou da

entidade;

II - nome (s) do (s) responsável (eis) pelo órgão ou pela entidade;

III - número total aproximado de agentes públicos na ativa lotados e à disposição do

órgão ou da entidade, bem como o total de agentes terceirizados;

IV - número total aproximado de agentes públicos à disposição de outros órgãos e

entidades  das  três  esferas  de  governo,  bem  como  da  iniciativa  privada,

especificamente;

V - número total de cargos comissionados e de função de confiança, especificando-

se, na forma percentual, a natureza jurídica desses cargos, se de recrutamento amplo

ou de recrutamento limitado;

VI  -  síntese dos programas,  dos projetos  e das obras a  cargo do órgão ou da

entidade, constando:

a) estágio de desenvolvimento;

b) motivo da paralisação, se for o caso;
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c) custo total das obras, dos projetos ou dos programas em execução pelo órgão ou

pela entidade e o valor efetivamente alocado no semestre a que se refere o relatório.

§ 1º - As sociedades de economia mista deverão informar, na forma percentual, a

participação acionária do Estado nas ações com direito a voto.

§ 2º - As empresas públicas deverão informar, na forma percentual, a composição

do capital social do Estado na entidade, bem como a dos demais sócios.

§ 3º - As informações de que tratam os parágrafos anteriores serão feitas com base

nos dados do último dia do mês de cada semestre.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  referência  visa  dar  maior  transparência  às

atividades dos órgãos e das entidades da administração pública estadual,  indo ao

encontro  do  disposto  nos  arts.  37  da  Constituição  Federal  e  13  da  Constituição

Estadual,  que  tratam  dos  princípios  da  administração  pública,  entre  os  quais  se

encontra o da publicidade de seus atos.

Há que se ressaltar, ainda, que, de acordo com o art. 73 da Constituição Estadual,

os  atos  das  unidades  administrativas  dos  Poderes  do  Estado  e  de  entidade  da

administração  indireta  estão  sujeitos  ao  controle  externo,  a  cargo  da  Assembleia

Legislativa.

O art. 74 do mesmo Diploma Legal determina a fiscalização operacional dos órgãos

e  das  entidades  pela  Assembleia  Legislativa,  observando-se  a  legalidade,

legitimidade,  economicidade  e  razoabilidade  de  ato  gerador  de  receita  ou

determinante de despesa e do de que resulte nascimento ou extinção de direito ou

obrigação, sendo, portanto, imprescindível para o exercício da função constitucional

do Poder Legislativo mineiro o envio das informações mencionadas neste projeto de

lei.

Pelo exposto, conto com os nobres colegas para a aprovação desta proposição de

lei, cujo objetivo é subsidiar o trabalho desta Assembleia Legislativa.

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

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 25/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 608/2007)

Altera  dispositivo  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de  dezembro  de  1975,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VI do art. 114 da Lei nº  6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa

a ter a seguinte redação:

“Art. 114 - ........................................

VI – aos eventos que visem às promoções de caráter recreativo ou de natureza

esportiva amadora.”. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício financeiro subseqüente.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A pretensão que nos move, ao apresentar este projeto, está vinculada

à ampliação e ao incentivo das práticas esportivas. 

Na  forma  vigente  das  isenções  elencadas  no  art.  114  do  Código  Tributário,  a

hipótese  de  incidência  da  taxa  de  segurança  pública  atinge  não  só  os  eventos

esportivos  oficiais  como também  os  amadores,  quando  o  evento  exija  o  serviço

operacional de polícia ostensiva. 

Os estudos sociológicos nos mostram que quanto menos incentivo seja dado às

práticas esportivas, mais campo se abre para a violência. 

Em  contraposição  aos  objetivos  maiores  de  nosso  Estado,  o  dispositivo  legal

incentiva situações totalmente contrárias ao bem comum. 

A exigência do pagamento da taxa para a cobertura dos serviços de policiamento,

inclusive  para  os  eventos  esportivos  amadores,  resulta  em  obstáculos  ao

desenvolvimento desses eventos. 

Menos  incentivo  ao  esporte  implica  incremento  dos  níveis  de  violência.  Mais

violência,  mais  insegurança.  Incentiva-se,  indiretamente,  pelo  próprio  dispositivo

legal, a violência que o Estado tem a incumbência de combater. 

A segurança é um valor e um princípio basilar da estrutura do estado democrático
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de direito.  O pacto  contratual  firmado entre  poder  público  e  governados  reflete  a

situação implicitamente projetada na relação de obediência existente entre o aparato

estatal  e  a  sociedade  civil.  Percebe-se  que  abrimos  mão  de  nossas  liberdades,

submetendo-nos aos regramentos exarados pelas  entidades  governamentais,  pois

partimos do pressuposto de que essa mesma estrutura de governo garantirá os bens

necessários à manutenção da dignidade do indivíduo. 

Vislumbra-se que, ao contrário da serventia do instrumento legal, como ferramenta

de  construção  do  bem  comum,  o  dispositivo  aqui  impugnado  está  contribuindo

exatamente para a formação de uma situação contrária aos interesses sociais. 

A ação parlamentar deve convergir para o incentivo às atividades socializantes, pois

sabemos a importância dessas atividades para a desenvoltura e o crescimento da

população. 

Ressalte-se que a modificação proposta prevê até mesmo cláusula de vigência, em

consonância aos princípios direcionadores da LRF. Como não se propôs, em paralelo,

a respectiva compensação da receita prevista, inseriu-se a previsão de vigência para

o próximo exercício financeiro. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 26/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 682/2007)

Dispõe sobre a implementação da jornada escolar de tempo integral na rede pública

de ensino fundamental do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A jornada escolar diária dos alunos do ensino fundamental da rede pública

estadual  será  progressivamente  ampliada  nos  termos  e  condições  estabelecidos

nesta lei.

Art.  2º  -  Na  implementação  da  jornada  escolar  de  que  trata  do  art.  1º,  serão

atendidas,  prioritariamente,  as  localidades,  os  estabelecimentos  de  ensino  e  os

educandos cuja realidade socioeconômica o recomendar, conforme os requisitos e

procedimentos determinados em regulamento. 

§  1º  -  Para  o  cumprimento  do  disposto  no  “caput”,  serão  formadas  comissões
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coordenadas  pelos  órgãos  competentes,  as  quais  se  responsabilizarão  pelas

seguintes ações:

I  -  mapeamento  das  localidades  e  estabelecimentos  escolares  de  ensino

fundamental em que deverá ser implantada a jornada de tempo integral;

II - seleção dos alunos que comporão as turmas de freqüência escolar em tempo

integral;

III - acompanhamento e avaliação dos programas e atividades que complementarão

a jornada regular.

Art. 3º - Ao aluno que freqüentar a escola em período integral serão assegurados:

I - permanência na escola por, no mínimo, sete horas diárias;

II  -  participação  em  oficinas  pedagógicas  complementares  às  disciplinas

curriculares desenvolvidas no turno regular;

III - acompanhamento e reforço escolar;

IV - a oferta de atividades culturais, artísticas, desportivas e de lazer;

V - duas refeições diárias, no mínimo.

Art. 4º - O prazo para implementação da jornada escolar de tempo integral em toda

a rede pública estadual de ensino fundamental será de 10 anos, a contar do ano

letivo subseqüente à publicação desta lei.

Parágrafo  único  -  A implementação de que trata  o  “caput”  deste artigo  far-se-á

gradativamente ao longo do prazo previsto e simultaneamente nas diversas regiões

do Estado.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação,  Lei  nº  9.394,  de  1996,

consagrou, em seu art. 34, o princípio da escola em tempo integral como forma de

combater  os  baixos  índices  de  desempenho,  as  elevadas  taxas  de  repetência,  a

distorção idade-série e a evasão escolar. 

Em sintonia  com a  LDB,  o  Plano Nacional  de  Educação,  aprovado pela  Lei  nº

10.172,  de  2001,  instituiu  dentre  as  metas  para  o  ensino  fundamental:  “ampliar,

progressivamente  a  jornada escolar,  abrangendo um período de pelo  menos sete
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horas  diárias,  com  previsão  de  professores  e  funcionários  em  número  suficiente;

prover,  nas  escolas  de  tempo  integral,  preferencialmente  para  as  crianças  das

famílias  de  menor  renda,  no  mínimo  duas  refeições;  oferecer  apoio  às  tarefas

escolares e à prática de esportes e atividades artísticas (...)”. Para o Magistério da

Educação Básica, a meta estabelecida pelo PNE é “implementar, gradualmente, uma

jornada de trabalho de tempo integral, quando conveniente, cumprida em um único

estabelecimento escolar”. 

A Secretaria de Estado da Educação implantou, em 2005, o projeto Aluno de Tempo

Integral,  como uma das ações integradas ao Programa Escola Viva,  Comunidade

Ativa, presente em 166 unidades escolares.  No entanto, o programa concentra as

suas ações na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Sabemos que os alunos das

escolas  públicas  da  Região  Metropolitana  são  expostos  em  grau  acentuado  a

problemas graves como a violência e as drogas. Porém, esses males e outros de

ordem socioeconômica afetam também crianças e adolescentes em todas as regiões

do  Estado,  redundando  em  desempenho escolar  insuficiente,  desestímulo  para  o

estudo, evasão e atraso escolar. 

O Plano Nacional de Educação já completou cinco anos de vigência e pouco tem

sido feito até agora para atingir os objetivos com relação à escola em tempo integral,

se considerarmos a extensão da rede estadual de ensino fundamental, que contava,

conforme o  Censo Escolar  de  2004,  com aproximadamente  1.800.000  de  alunos

matriculados.

Com a ampliação da jornada diária nas escolas, o Estado não somente garantirá à

população de baixa renda o direito ao ensino formal, como estará tornando a escola

um espaço efetivo de formação integral do aluno. As crianças oriundas de famílias de

classes  desfavorecidas  muitas  vezes  têm na escola  sua única  oportunidade para

desenvolver  suas  aptidões  e  potencialidades.  Cabe  aos  sistemas  de  ensino  criar

estruturas  capazes  de  atender  às  necessidades  do  aluno  de  reforço  escolar,  de

estímulo à leitura e de atividades culturais, artísticas e esportivas, como forma de

aprimorar  seu  aproveitamento  escolar,  resgatar  sua  auto-estima  e  despertar  sua

motivação para aprender e criar.

Grande parte dos pais de alunos carentes trabalham em período integral. A criança,



330
____________________________________________________________________________

ao sair  da  escola  no  turno  regular,  se  não assistida  pelos  pais,  fica  à  mercê da

violência e do ócio improdutivo. Ao permanecer na escola, é oferecido a essa criança

espaço qualificado de convivência e de aprendizagem. O regime integral promove

maior  integração  entre  escola  e  comunidade  e  compreensão  interdisciplinar  do

conhecimento. Haverá uma integração entre as disciplinas obrigatórias do currículo e

as  disciplinas  complementares,  como  artes,  esportes,  informática,  línguas,

empreendedorismo, cidadania, que buscam criar um cotidiano escolar mais dinâmico

e prazeroso.

Expostas essas razões, solicitamos aos colegas parlamentares acolhimento e apoio

para a aprovação da presente proposição de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 27/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 588/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de informação discriminada das contas de telefone

das operadoras de telefonia móvel do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  contas  de  telefone  móvel  discriminarão  pormenorizadamente  os

seguintes dados das chamadas que compõem o valor da cobrança:

I - data da ligação;

II - hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;

III - duração da ligação;

IV - número discado e sua localidade de origem ou número e localidade de origem

da ligação, em caso de ligação a cobrar;

V - valor cobrado pela chamada;

VI - modalidade e descrição do serviço prestado.

Parágrafo único - O detalhamento a que se refere o “caput” deste artigo engloba a

totalidade  das  chamadas  efetuadas  e  das  recebidas  a  cobrar  pelo  número  de

telefone, abrangido pela conta, inclusive as que integram a franquia de pulsos das

operadoras.

Art. 2º - O disposto nesta lei aplica-se compulsoriamente às empresas de telefonia
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móvel,  sendo  vedada  qualquer  exigência  ao  usuário  para  que  se  proceda  ao

detalhamento da conta.

Art. 3º - A conta de telefone móvel conterá tabela informando os valores de tarifação

utilizados na cobrança.

Parágrafo único - A inexistência da tabela a que se refere o “caput” deste artigo

acarreta a inexigibilidade de pagamento da conta, sem qualquer ônus para o usuário.

Art.  4º  -  Os  valores  cobrados  pela  conta  de  telefone  móvel  que  não  forem

detalhados na forma desta lei não poderão ser exigidos pelas operadoras de telefone.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  art.  24,  VIII,  da  Constituição  Federal,  e  o  art.  10,  XV,  “h”,  da

Constituição  Estadual,  dispõem  sobre  a  competência  concorrente  da  União  e  do

Estado em matéria de responsabilidade por dano ao consumidor.

Por sua vez, o art. 6º, VIII, da Lei Federal nº 8.078, de 1990 (Código de Defesa do

Consumidor),  garante  ao  usuário  dos  serviços  de  telefonia  móvel  o  direito  à

informação adequada e clara sobre os serviços que lhe são prestados. Ocorre que as

operadoras  de  telefonia  móvel  somente  informam detalhadamente  os  valores das

ligações interurbanas, o que, na maioria  das contas telefônicas,  não representa o

maior valor.

O detalhamento das demais chamadas telefônicas que compõem o valor da conta

só é  conseguido  após  trilha  tortuosa percorrida  pelos  usuários  na  busca de  uma

informação  que,  por  direito,  deveria  estar  estampada  e  discriminada  na  conta

telefônica, para fins de comprovação dos serviços de telefonia prestados e cobrados.

Ademais, o usuário não recebe, na conta, informação acerca do valor da tarifação

que é utilizada pela operadora. O detalhamento de tais chamadas representa uma

garantia para os usuários contra possíveis erros e até mesmo abusos que possam

estar sendo cometidos pelas operadoras. Por essas razões, levo a matéria aos pares

desta egrégia Casa Legislativa, contando com sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 28/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 265/2007)

Dispõe sobre  a  obrigatoriedade de apresentação de garantia  real,  por  parte de

empreendimentos econômicos, nas hipóteses de risco iminente ao meio ambiente e à

população e dá outras providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescentem-se os seguintes §§ 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º ao art. 8º da Lei nº

7.772, de 8 de setembro de 1980:

“Art. 8º - ....................................................

§ 3º - Os órgãos ambientais farão vistorias regulares em intervalos não superiores a

um ano, emitindo laudo técnico sobre a implantação e o desenvolvimento das ações

ambientais a cargo do empreendedor, bem como sobre a segurança das instalações

do respectivo empreendimento.

§ 4º - Qualquer cidadão, organização não governamental ou município podem, a

qualquer tempo, requerer do poder público, de forma fundamentada, a realização da

vistoria a que se refere o parágrafo anterior.

§ 5º - O licenciamento de empreendimentos considerados potencialmente nocivos

ao  meio  ambiente  e  à  população  dependerá  da  comprovação,  por  parte  do

empreendedor,  de sua idoneidade econômico-financeira para arcar com os custos

decorrentes da obrigação de recuperar ou reabilitar áreas degradadas, assim como

aqueles decorrentes de eventuais danos pessoais e materiais causados à população

e ao patrimônio público, facultada sua substituição por instrumentos de garantia, tais

como garantia real, carta de fiança bancária ou seguro de responsabilidade civil.

§ 6º - Sem prejuízo do disposto no § 2º do art. 16, poderá o poder público, de ofício

ou mediante requerimento, nas hipóteses de risco iminente à vida ou à saúde da

população, à integridade do meio ambiente ou à de recursos econômicos, exigir do

empreendedor,  independente  da  idoneidade  econômico-financeira  deste,  qualquer

dos instrumentos de garantia de que trata o parágrafo anterior, cabendo ao órgão

responsável pelo licenciamento ambiental definir o valor da garantia e o prazo para

seu oferecimento.

§ 7º - Na hipótese de indeferimento do requerimento a que se refere o parágrafo
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anterior, ou decorridos quinze dias de sua formulação, sem que ele tenha sido objeto

de análise, poderá o Ministério Público, se entender presente o risco iminente a que

se refere o parágrafo anterior, requerer judicialmente a apresentação de qualquer das

garantias a que se refere o § 3º. 

§ 8º - Cessado o risco de que trata o parágrafo anterior, poderá o empreendedor, a

critério do poder público, reaver os valores que tenham sido oferecidos em garantia,

na forma deste artigo.”.

Art. 2º - O § 2º do art. 16 da Lei nº 7.772, de 8 de setembro de 1980, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 16 - ...................................................

§ 2º - Em caso de iminente risco à vida ou à saúde da população, à integridade do

meio ambiente ou à de recursos econômicos ou do não-oferecimento das garantias a

que se referem os §§ 4º e 5º do art. 8º desta lei, a pena de suspensão de atividades

poderá ser aplicada por Secretário de Estado do Meio Ambiente, “ad referendum” do

Conselho Estadual de Política Ambiental – COPAM”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação  -  Cresce  diariamente  a  preocupação  de  toda  a  sociedade  com  a

preservação e a conservação do meio ambiente. Esse comportamento é uma reação

às centenas de anos de agressões e de degradação dos nossos recursos naturais,

sobretudo após a Revolução Industrial.

Hoje, predomina a idéia de que o poder econômico deve atuar da forma mais livre

possível,  desde  que  atento  a  medidas  que  visem  à  menor  interferência  e

descaracterização possível  dos nossos recursos naturais,  desde que garantidas  a

recuperação e a mitigação dos impactos que eventualmente ocorram.

No entanto, nada valerá nossa disposição de conciliar exploração econômica com

preservação do meio ambiente, se não definirmos ações efetivas nesse sentido.

Apresento o presente projeto de lei, por meio do qual espero ver aprimorada nossa

legislação ambiental,  especificamente no que diz respeito a empreendimentos que

sejam considerados potencialmente nocivos ao meio ambiente e à população.
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Nos últimos dois anos, a população mineira assistiu estarrecida à ocorrência de

dois  incidentes,  que  poderiam  ter  sido  evitados,  mas  acabaram  por  resultar  em

prejuízos econômicos e ambientais, na perda de vidas e na imposição de uma série

de transtornos ao povo mineiro.

Refiro-me especificamente ao rompimento de uma barragem de rejeitos minerais na

localidade denominada Macacos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte e ao

rompimento  de  uma barragem de rejeitos  do  processo industrial  da  produção de

celulose, ocorrido em Cataguases, o qual acabou por contaminar importantes rios dos

Estados de Minas Gerais e do Rio de Janeiro.

A proposta em apreço,  além de permitir  que qualquer cidadão ou entidade não

governamental  requeiram  do  poder  público  a  realização  de  vistorias  em

empreendimentos  suspeitos  de  expor  a  população  e  o  meio  ambiente  ao  risco,

permite  que  os  órgãos  estaduais  de  proteção  do  meio  ambiente  exijam  dos

empreendedores, garantias reais suficientes ao custeio das despesas necessárias à

recuperação de áreas degradadas e à indenização por eventuais danos a particulares

e a bens públicos.

A proposta  está  em consonância  com os  dispositivos  constitucionais  federais  e

estaduais,  pois  a  partir  da  promulgação  da  Constituição  Federal  em  5/10/88,  as

competências do Estado federado foram significativamente ampliadas. Matérias que

anteriormente eram atribuídas com exclusividade à União passaram para a esfera da

competência  legislativa  dos  Estados  e  dos  municípios.  Assim  ocorreu  com  a

legislação de proteção do meio ambiente, da fauna, da pesca, de florestas, de defesa

do solo, de controle da poluição e dos recursos naturais e de responsabilidade por

dano ao meio ambiente, nos termos do art. 24, VII e VIII, da Carta Magna. Segundo

esse  dispositivo  constitucional,  a  União,  os  Estados  e  o  Distrito  Federal  podem

legislar  concorrentemente  sobre  tais  matérias,  cabendo  à  União  estabelecer  as

normas gerais e aos Estados e ao Distrito Federal suplementá-las, para atender às

suas peculiaridades, podendo os Estados exercer a competência legislativa plena, na

hipótese de inexistência de lei federal sobre normas gerais.

Da mesma forma, não há que se falar  em vício de inciativa, já que o tema em

questão não se encontra relacionado entre os da competência privativa do Poder
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Executivo, enumerados de forma exaustiva no art. 66, III da Constituição do Estado.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 29/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.313/2009)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  informação  do  peso  drenado  em  produtos

embalados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todos os produtos embalados, medidos sem a presença do consumidor, em

condições de comercialização e com adição de líquido para conservação, deverão

conter,  de  forma  adequada  e  clara,  informação  do  peso  drenado,  conforme

metodologia estabelecida pela Portaria do Inmetro nº 89, de 13 de março de 2008.

Parágrafo único - Entende-se por peso drenado a quantidade do produto declarada

na  rotulagem  da  embalagem,  excluindo-se  esta  e  quaisquer  líquidos,  soluções,

caldos, vinagres, azeites, óleos ou sucos de frutas e hortaliças, de acordo com a

regulamentação vigente.

Art.  2º  -  As  informações  de  que  trata  esta  lei  deverão  estar  impressas  nas

embalagens em caracteres com o mesmo destaque e tamanho daqueles utilizados

para informar o peso líquido.

Art. 3º - A infração às disposições desta lei acarretará ao responsável a pena de

multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais), dobrada em caso de reincidência, sem prejuízo das demais sanções que a

legislação cominar.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias contados da data de sua

publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Inicialmente,  cumpre  ressaltar  que  a  matéria  em  tela  insere-se  na

competência legislativa estadual, na medida em que compete aos Estados legislar

concorrentemente sobre produção e consumo (art. 24, V, da Constituição Federal).
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Verifica-se, igualmente, que, conforme o art. 24, inciso VIII, da mesma Constituição,

compete  aos  Estados  legislar  sobre  assuntos  referentes  à  responsabilidade  por

danos causados ao consumidor. Assim, com base nessas premissas, também cabe

ao Estado legislar sobre a matéria objeto desta proposição.

Uma série de matérias jornalísticas dá conta de que o consumidor do Estado vem

sofrendo verdadeiro abuso no que tange à falta  de informação necessária para a

compra de produtos. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, este tem direito à

informação sobre o que está de fato comprando. Porém, não há nas embalagens

informação sobre o peso líquido drenado, ou seja, o peso do alimento com o líquido

devidamente escorrido. Este é o grande problema encontrado pelo consumidor de

alimentos. Os congelados, por exemplo, seguindo orientação da lei, informam apenas

o peso líquido abatendo-se o da embalagem, o que, em última análise, não é uma

informação útil.  O  consumidor  pensa que está  levando  2kg de peixe,  quando  na

verdade grande parte do peso é representada pela água existente na embalagem,

necessária para a melhor conservação do alimento. A divulgação isolada do peso

líquido serve apenas para ludibriar os consumidores.

A medida que propomos tem por escopo não confundir o consumidor e colocá-lo no

mesmo  nível  de  proteção  dos  mercados  consumidores  americanos  e  europeus,

adequando os produtos às exigências metrológicas neles vigentes.

Diante  do  exposto  e  considerando  o  legítimo  interesse  público  da  proposição,

esperamos contar com o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 30/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.820/2010)

Declara de utilidade pública o Centro Comunitário Primeiro de Maio, com sede no

Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro Comunitário Primeiro de Maio,

com sede no Município de Ponte Nova.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Centro Comunitário Primeiro de Maio presta relevantes serviços de

caráter filantrópico e beneficente de natureza social, cultural, recreativa e desportiva,

além de desenvolver outras iniciativas destinadas à comunidade residente.

Sendo  declarada  de  utilidade  pública,  a  entidade  terá  mais  facilidade  para

desenvolver seu trabalho, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres Deputados

à aprovação deste projeto, considerando que a entidade preenche todos os requisitos

exigidos pela legislação em vigor.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 31/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.509/2010) 

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM,

com sede no Município de Cordisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Cordisburgo FM, com sede no Município de Cordisburgo.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Comunitária Educativa Cordisburgo FM vem prestando à

comunidade relevantes serviços de caráter  filantrópico  e beneficente,  de  natureza

educacional, cultural, desportiva e ecológica, entre outras.

Sendo  declarada  de  utilidade  pública,  a  entidade  terá  mais  facilidade  para

desenvolver seu trabalho, motivo pelo qual conto com o apoio dos nobres Deputados

à aprovação deste projeto, uma vez que a Associação preenche todos os requisitos

exigidos pela legislação em vigor para tal fim.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de
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Transporte,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 32/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.401/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Atlética  Juventus Minasnovense,  com

sede no Município de Minas Novas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Atlética  Juventus

Minasnovense, com sede no Município de Minas Novas.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A  mencionada  entidade  vem  prestando  relevantes  serviços  ao

promover  atividades  sociais,  cívico-culturais  e  desportivas,  dedicando-se

especialmente  ao  futebol.  Sendo  declarada  de  utilidade  pública,  terá  maiores

facilidades para desenvolver seu trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres

Deputados para a aprovação deste projeto,  considerando ainda que a Associação

preenche os requisitos previstos pela legislação em vigor.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 33/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.966/2007)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila Bispo de Maura -

Acomobina, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores da Vila

Bispo  de  Maura,  com  sede  na  Rua  Executivo,  251,  Bairro  Bispo  de  Maura,  no

Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.
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Elismar Prado

Justificação:  A  entidade  em  epígrafe  vem  prestando  relevantes  serviços  à

comunidade, notadamente no campo assistencial. Se declarada de utilidade pública

terá maiores facilidades para desenvolver seu trabalho. Por essa razão, conto com o

apoio  dos  nobres  Deputados  para  aprovação  deste  projeto,  considerando  que  a

entidade preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 34/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.067/2010)

Declara de utilidade pública a Associação do Grupo da Feliz Idade, com sede no

Município de Barroso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Grupo da Feliz Idade,

com sede no Município de Barroso.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação: A Associação do Grupo da Feliz Idade é associação civil  de direito

privado sem fins lucrativos, fundada em 1º/3/2008, tendo por finalidades: promover

encontros  abertos  à  participação  de  todas  as  pessoas  sem  distinção;  incentivar

relacionamento  social  entre  os  participantes  efetivos,  seus  familiares  e  amigos;

promover  ações  através  do  esporte,  lazer  e  da  cultura  que  venham  melhorar  a

qualidade de vida de seus associados; reivindicar da prefeitura políticas públicas de

educação, saúde, infraestrutura e saneamento básico; promover ações que visem a

proteger a família, a infância e a velhice; promover a conscientização da comunidade

na preservação do patrimônio histórico e artístico e do meio ambiente;  zelar  pela

dignidade  dos  associados  ajudando-os  a  combater  o  tratamento  desumano,

orientando-os a buscar órgão responsável pelos direitos dos idosos.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  da  entidade  encontra-se  legalmente
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amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 35/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.066/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Pró-Habitacional,  Meio  Ambiente,

Assistência Social e Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio, com sede no

Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Pró-Habitacional, Meio

Ambiente,  Assistência Social  e Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio,

com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Pró-Habitacional,  Meio Ambiente, Assistência Social e

Saneamento Básico de Santa Bárbara do Tugúrio é associação civil de direito privado

sem  fins  lucrativos,  fundada  em  4/10/2007,  tendo  por  finalidades:  promover

programas  de  moradia  popular;  sensibilizar  o  conjunto  da  sociedade  sobre  o

significado político social, econômico e cultural da grave crise habitacional de Santa

Bárbara  do  Tugúrio  e  região;  alertar  o  poder  público  para  que  assuma  suas

responsabilidades diante dos problemas existentes na região; aprofundar e pesquisar

sobre as alternativas de moradia popular, visando a apresentar propostas aos setores

públicos e  privados,  criar  condições para  o  desenvolvimento de  seus associados,

escolher  e  contratar  a  aquisição  de  terrenos,  benfeitorias  e  equipamentos

indispensáveis à execução de seu empreendimento habitacional e ao pleno alcance

de seus objetivos; obter do sistema financeiro de habitação recursos necessários à

execução dos seus empreendimentos.
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O processo  objetivando  a  utilidade  pública  da  entidade  encontra-se  legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 36/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.044/2010)

Altera a Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, que declara de utilidade pública a

Associação  Regional  Escola  Família  Agrícola  Margarida  Alves,  com  sede  no

Município de Conceição de Ipanema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A ementa da Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, que declara de utilidade

pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no

Município de Conceição de Ipanema, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  Escola  Família  Agrícola

Margarida Alves, com sede no Município de Simonésia.”.

Art. 2º - O art. 1º da Lei nº 19.084, de 21 de julho de 2010, que declara de utilidade

pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com sede no

Município de Conceição de Ipanema, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Regional Escola Família

Agrícola Margarida Alves, com sede no Município de Simonésia.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação:  No dia 21/7/2010,  foi  sancionada a  Lei  n° 19.084,  que declara  de

utilidade pública a Associação Regional Escola Família Agrícola Margarida Alves, com

sede no Município de Conceição de Ipanema. Por conta de erro material no parecer

emitido  pela  Comissão de  Constituição e  Justiça  da  ALMG,  foi  apresentada uma

emenda ao projeto, alterando a sede da Associação para o Município de Conceição
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de Ipanema, entretanto, conforme toda documentação apresentada juntamente com o

projeto, que recebeu o nº 3.714/2009, a sede da entidade fica localizada no Município

de Simonésia.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 37/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.014/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  das  Trabalhadoras  e  Trabalhadores

Rurais e Artesãs da Comunidade de Ventania e Região, com sede no Município de

Eugenópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de  utilidade pública  a  Associação das  Trabalhadoras  e

Trabalhadores Rurais e Artesãs da Comunidade de Ventania e Região -, com sede no

Município de Eugenópolis.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação: A Associação das Trabalhadoras e Trabalhadores Rurais e Artesãs da

Comunidade  de  Ventania  e  Região  é  entidade  civil  de  direito  privado  sem  fins

lucrativos,  fundada  em  15/8/2006.  Tem  por  finalidades:  buscar  a  melhoria  de

condições de vida de seus sócios e de todos os agricultores familiares na área de sua

abrangência, viabilizando a organização socioeconômica; promover de forma coletiva

ou isolada a compra de insumos, implementos e equipamentos agrícolas; buscar a

capacitação de seus associados para desenvolver programas e atividades que visem

à  conservação  e  à  recuperação  do  meio  ambiente,  da  agricultura  orgânica  e

agroecológica, da geração de emprego e renda, do cultivo de plantas medicinais e

outras  práticas  alternativas,  da  cultura,  promovendo  o  desenvolvimento  rural

sustentável;  buscar  a  melhoria  da  qualidade  dos  produtos  de  seus  associados,

através  de  transporte  adequado,  armazenamento,  beneficiamento,  transformação,
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industrialização, classificação, embalagem e fornecimento de marca, viabilizando o

crescimento econômico e sustentável de seus associados, dentro de sua capacidade;

apoiar programas desenvolvidos pelas entidades de apoio à agricultura, com base

nos  princípios  da  agroecologia;  apoiar  e  promover  programas  de  incentivo  e

assistência  técnica,  capacitação  profissional,  estímulo  à  educação,  à  saúde,  ao

esporte, à cultura e ao lazer.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 38/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.012/2010)

Declara de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos da Comunidade

da Bocaina - Amacob -, com sede no Município de Santa Bárbara do Tugúrio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores e Amigos

da Comunidade da Bocaina - Amacob -, com sede no Município de Santa Bárbara do

Tugúrio.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação:  Trata-se de  associação civil  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,

fundada  em  8/12/2007,  que  tem  por  finalidade  prestar  assistência  social  à

comunidade e promover a cultura, o desporto, o turismo, a educação,  a saúde,  a

proteção  do  meio  ambiente,  a  defesa  e  conservação  do  patrimônio  histórico  e

artístico, a geração de emprego e renda e a organização comunitária.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,
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de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 39/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.011/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos

Produtores de Dionísio, com sede no Município de Dionísio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

e Pequenos Produtores de Dionísio, com sede no Município de Dionísio.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

9/5/2004, a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Produtores de Dionísio

tem por finalidades proteger e defender os direitos individuais e coletivos de seus

associados, promover ações e projetos associativos de produção agrícola e pecuária,

voltados para a geração de renda e consequentemente melhoria das condições de

vida  de  seus  associados,  evitando  assim  o  êxodo  rural,  e  promover  ações  de

formação  e  qualificação  profissional,  visando  ao  desenvolvimento  de  seus

associados, destinando seus recursos para esse atendimento. Visa, ainda, promover

estudos  para  detectar  problemas  socioeconômicos  da  comunidade,  buscando

soluções;  mobilizar  recursos  humanos  e  materiais  para  o  cumprimento  dos  seus

objetivos; implementar projetos na área de infraestrutura básica, saúde, educação,

lazer,  moradia  e  assistência  social,  conforme  os  princípios  da  Lei  Orgânica  de

Assistência  Social,  dando  cumprimento  também  ao  Estatuto  da  Criança  e

Adolescente; representar os interesses de seus associados junto ao órgão público e

privado; promover trabalhos e organização junto às entidade públicas e de classe e
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promover ações em defesa do meio ambiente.

O processo objetivando à declaração de utilidade pública dessa entidade encontra-

se  legalmente  amparado,  estando  obedecidas  as  exigências  contidas  na  Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei. 

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 40/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.010/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Proteção  e  Assistência  aos

Condenados - Apac -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência

aos Condenados - Apac -, com sede no Município de Coronel Fabriciano.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação: A Associação de Proteção e Assistência aos Condenados - Apac - é

associação civil de direito privado sem fins lucrativos, fundada em 27/4/2006, tendo

por finalidade auxiliar as autoridades dos Poderes Judiciário e Executivo, em todas as

tarefas ligadas à readaptação dos sentenciados e dos presidiários, sendo, também,

parceira  da  Justiça  na  execução  da pena.  Exerce  suas  atividades  especialmente

através  da  assistência  à  família,  à  educação,  à  saúde,  ao  bem-estar,  à

profissionalização,  à  reintegração  social,  às  pesquisas  psicossociais,  à  recreação.

Presta ainda assistência espiritual.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

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

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

do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 41/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.009/2010)

Declara de utilidade pública o Centro de Assistência Fraternidade Universal - Ceafu

-, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Assistência Fraternidade

Universal - Ceafu -, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

27/12/2000, tem por finalidade atuar como entidade facilitadora de assistência social,

podendo atender as necessidades dos assistidos nas áreas educacional, psicológica,

recreativa, esportiva, cultural e artística, entre outras.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 42/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.815/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Pequenos Produtores

Rurais de Nossa Senhora das Graças, com sede no Município de Mutum.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Pequenos Produtores Rurais de Nossa Senhora das Graças, com sede no Município
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de Mutum.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

14/10/97,  a  entidade  tem  por  finalidades  a  proteção  à  saúde  da  família,  da

maternidade, da infância e da velhice; o combate à fome e à pobreza; a proteção do

meio ambiente; e a divulgação da cultura e do esporte.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 43/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.506/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente  Nosso Lar,  com sede no

Município de Montes Claros. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Nosso Lar,

com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  Beneficente  Nosso  Lar,  com  sede  no  Município  de

Montes Claros, tem por finalidade a assistência social e educacional sem nenhuma

descriminação.

O  processo  que  tem por  objetivo  a  declaração  de  utilidade  pública  da  referida

Associação encontra-se legalmente amparado e obedece às exigências  da Lei  nº

12.972, de 27/7/98.

É importante destacar que a entidade funciona regularmente há mais de um ano e
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que sua diretoria é composta de pessoas idôneas, não remuneradas pelas funções

que exercem, conforme declaração anexa.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 44/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.331/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão de Pedro

Leopoldo, com sede no Município de Pedro Leopoldo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Radiodifusão de Pedro Leopoldo, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Diante dos relevantes serviços prestados pela Associação Comunitária

de Radiodifusão de Pedro Leopoldo, com sede nesse Município, e do compromisso

assumido em suas finalidades estatutárias, buscamos obter-lhe o título declaratório

de utilidade pública. Isso permitirá que se torne apta a realizar projetos maiores no

desenvolvimento de suas atividades.

Tendo em vista o importante trabalho realizado por esta instituição, por certo terá

reconhecimento dos nobres colegas, que se empenharão na aprovação deste projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 45/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.077/2010)

Declara de utilidade pública a Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente -
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Claca -, com sede no Município de Leopoldina.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Casa Lar de Apoio à Criança e ao

Adolescente - Claca -, com sede no Município de Leopoldina.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Casa Lar de Apoio à Criança e ao Adolescente - Claca -, fundada em

6/2/2009,  com sede no Município  de  Leopoldina,  é uma sociedade civil,  sem fins

econômicos, que tem como finalidade abrigar as crianças e os adolescentes vítimas

de violência sexual que são afastadas de seus lares ou que se encontrem foragidos,

enquanto aguardam encaminhamento ao Conselho Tutelar para serem conduzidos a

cidade de origem. A entidade também abriga crianças e adolescentes em situação de

risco  social  e  pessoal  e  aquelas  encaminhadas  pela  Justiça  da  Infância  e  da

Adolescência,  pelo  Conselho  Tutelar  e  pelo  Ministério  Público  da  Comarca  de

Leopoldina. Pelo exposto, entendemos que o trabalho da - Claca é extremamente

meritório, e, portanto, essa entidade é merecedora de se tornar de utilidade pública,

garantindo assim mais condições para desempenhar sua elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 46/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.052/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Amor ao Próximo Inclusão Digital, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Amor ao Próximo Inclusão

Digital, com sede no Município de Itabirito.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Amor ao Próximo Inclusão Digital, fundada em 1º/6/2009,

com sede no Município de Itabirito, é uma sociedade civil, sem fins econômicos, que

tem  como objetivo  promover  gratuitamente  a  educação,  através  da  prestação  de

serviços de inclusão digital a crianças, adolescentes e adultos. A entidade promove

ações  que  possibilitam  o  desenvolvimento  integral  de  seus  associados  e  da

comunidade  na  qual  atua,  realizando  pesquisas,  estabelecendo  intercâmbios  e

promovendo círculos  de  estudos,  debates,  cursos  e  palestras  voltados à inclusão

digital. Pelo exposto, o trabalho da Associação Amor ao Próximo Inclusão Digital é

extremamente  meritório,  de  modo que  a  entidade  é  merecedora  de  se  tornar  de

utilidade pública, tendo assim mais condições para cumprir sua elevada missão. Por

sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 47/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.033/2010)

Declara de utilidade pública a entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular -

Cesp -, com sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Projeto Social Centro de

Saúde Popular - Cesp -, com sede no Município de Juiz de Fora.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A entidade Projeto Social Centro de Saúde Popular - Cesp -, fundada

em 13/11/2008, com sede no Município de Juiz de Fora, é uma sociedade civil sem

fins econômicos que tem como finalidade garantir o atendimento gratuito dentro das

diversas especialidades da saúde. A entidade desenvolve suas atividades através da

doação  de  recursos  físicos,  humanos  e  financeiros  e  da  prestação  de  serviços
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intermediários de apoio a outras organizações sem fins lucrativos e a instituições do

setor público que atuam em áreas afins. Pelo exposto, o trabalho do Projeto Social

Centro  de  Saúde  Popular  -  Cesp  -  é  extremamente  meritório  e  a  entidade  é

merecedora  de  se  tornar  de  utilidade  pública,  tendo  assim  mais  condições  para

desempenhar sua elevada missão.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 48/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.022/2010)

Declara de utilidade pública a União dos Paraplégicos de Vespasiano - UPV -, com

sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  União  dos  Paraplégicos  de

Vespasiano, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A entidade União dos Paraplégicos de Vespasiano - UPV -, fundada

em 20/6/2010, com sede nesse Município da Região Metropolitana de Belo Horizonte,

é uma sociedade civil,  sem fins econômicos, que tem como finalidade combater a

fome e a pobreza, proporcionar moradia digna através de programas comunitários

habitacionais, desenvolver atividades culturais,  esportivas, recreativas e de lazer e

promover a proteção, o amparo e o atendimento às crianças, aos idosos carentes e

aos deficientes físicos. A entidade também promove cursos em diversos segmentos,

implementa  cursos  de  alfabetização,  integra  os  jovens  e  adultos  ao  mercado  de

trabalho  e  realiza  oficinas  de  artesanato  e  laborativas.  Além  disso,  proporciona

assistência médica, dentária e psicológica às famílias carentes do Município. 

Pelo  exposto,  entende-se  que  o  trabalho  da  referida  entidade  é  extremamente



352
____________________________________________________________________________

meritório, tornando-a, portanto, merecedora do título de utilidade pública, o que lhe

dará  mais  condições  de  desempenhar  sua elevada  missão.  Por  sua  importância,

contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 49/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.961/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Beneficente Boas Novas - ABN -, com

sede no Município de Muriaé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Boas Novas -

ABN -, com sede no Município de Muriaé.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Beneficente Boas Novas - ABN -, com sede no Município

de Muriaé, fundada em 8/6/2009, é uma entidade civil, sem fins econômicos, que tem

como objetivo promover o bem-estar dos seu associados, lutando pelos seus direitos;

criar condições materiais e financeiras para a criação de infraestrutura que permita

alcançar seus objetivos com autonomia, independência e segurança; prestar a seus

associados  assistência  médica,  social,  cultural  e  profissional.  A entidade  também

promove  conferências  e  desenvolve  projetos  desportivos,  culturais,  sociais  e

assistenciais, criando ainda parceria com veículos de comunicação a fim de promover

a  integração  cultural  da  comunidade,  além  de  manter  casa  de  passagem  para

dependentes químicos e de promover o amparo a crianças e adolescentes.

O  trabalho  da  ABN  é  extremamente  meritório,  de  modo  que  a  entidade  é

merecedora  do  título  de  utilidade  pública,  que  lhe  dará  mais  condições  para

desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 50/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.555/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Beneficente  Betesda,  com  sede  no

Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Beneficente Betesda, com

sede no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Beneficente Betesda, com sede no Município de Santa

Luzia, fundada em 9/11/97, é uma sociedade civil sem fins econômicos que tem como

objetivos  combater  a  fome  e  a  pobreza,  proporcionar  moradia  digna  através  de

programas habitacionais comunitários, desenvolver atividades culturais, educacionais,

esportivas, recreativas e de lazer e promover a proteção e o amparo às crianças, aos

adolescentes  e  aos  jovens  carentes.  A  entidade  também  desenvolve  cursos

profissionalizantes  e  de  alfabetização,  distribui  medicamentos  gratuitamente  e

promove  a  integração  dos  jovens  e  dos  adultos  no  mercado  de  trabalho.  Pelo

exposto, o trabalho da Associação Beneficente Betesda é extremamente meritório,

sendo merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições para

desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 51/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.554/2010)

Declara de utilidade pública a entidade Fraternidade Kardecista Virgínia Zandona,

com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarada de utilidade pública  a entidade Fraternidade Kardecista

Virgínia Zandona, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A entidade Fraternidade Kardecista Virgínia Zandona,  com sede no

Município de Belo Horizonte, fundada em 1º/12/94, é uma sociedade civil sem fins

econômicos que tem como objetivo dar assistência material aos necessitados, criar

creches,  semi-internatos,  asilos,  centros  de  saúde,  refeitórios  e  outros  núcleos

assistenciais.  A entidade desenvolve, desde sua fundação, expressivo trabalho de

assistência  social,  sempre  atuando  para  melhorar  a  vida  dos  cidadãos  que  se

encontram em estado de necessidade. A entidade apoia as famílias carentes de Belo

Horizonte acolhendo suas crianças em creche, os idosos em asilos e os necessitados

em  núcleos  assistenciais.  Pelo  exposto,  o  trabalho  da  Fraternidade  Kardecista

Virgínia Zandona é extremamente meritório, e a entidade é merecedora de se tornar

de utilidade pública,  tendo assim  mais  condições para  desempenhar  sua elevada

missão. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 52/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.392/2010)

Declara de utilidade pública a entidade Obra Social Ministério do Amor, com sede

no Município de Ribeirão das Neves.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Obra Social Ministério do

Amor, com sede no Município de Ribeirão das Neves.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.
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Elismar Prado

Justificação: A entidade Obra Social Ministério do Amor, com sede no Município de

Ribeirão  das  Neves,  fundada  em  29/3/2008,  é  uma  sociedade  civil  sem  fins

econômicos, que tem como objetivo trabalhar pelo desenvolvimento do Bairro Hawai,

localizado no Distrito de Justinópolis, e de sua comunidade. A entidade Obra Social

Ministério  do  Amor  desenvolve,  em  cooperação  com  o  poder  público  e  outras

entidades civis, atividades culturais e recreativas, promovendo também a assistência

às  famílias  desamparadas,  às  crianças,  aos  adolescentes  e  aos  idosos  da

comunidade onde atua. A entidade também atua com o objetivo de buscar junto aos

órgãos competentes melhorias para o Bairro Hawai em áreas como o atendimento no

setor  de  saúde,  da  segurança  pública,  da  educação  e  de  infraestrutura  urbana,

objetivando a realização de obras como asfaltamento de ruas e a implantação de

saneamento básico. Pelo exposto, o trabalho da Obra Social Ministério do Amor é

extremamente  meritório,  e  a  entidade,  portanto,  é  merecedora  de  se  tornar  de

utilidade  pública,  tendo  assim  mais  condições  para  desempenhar  sua  elevada

missão. Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 53/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.356/2010)

Declara de utilidade pública o Conselho  de Ministros  Evangélicos de Carmo do

Paranaíba - Comecap -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Conselho de Ministros Evangélicos de

Carmo do Paranaíba - Comecap -, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  Conselho  de  Ministros  Evangélicos  de  Carmo  do  Paranaíba  -
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Comecap -, com sede nesse Município, fundado em maio de 2008, é uma sociedade

civil, sem fins econômicos, que tem como objetivo promover a unidade, a comunhão e

a  fraternidade  entre  os  Ministros  e  Pastores  evangélicos  que  exercem  o  seu

ministério  no  Município.  A  entidade  também  programa,  coordena  e  divulga

seminários,  conferências  e  simpósios,  promovendo  a  comunhão  dos  Ministros  e

Pastores  evangélicos,  além  de  representar  seus  associados  junto  aos  poderes

constituídos, promover a divulgação do Evangelho e apoiar os trabalhos de serviço

social que visam o bem-estar da comunidade. 

Pelo  exposto,  o  trabalho  do  Comecap  é  extremamente  meritório  e  a  entidade,

portanto, é merecedora de se tornar de utilidade pública, tendo assim mais condições

para desempenhar sua elevada missão. Por sua importância, contamos com o apoio

de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 54/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.819/2010)

Declara  de  utilidade pública  a ONG Esperanza Brasil  -  Unidade Maria  Eugênia

Milleret, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a ONG Esperanza Brasil  -  Unidade

Maria Eugênia Milleret, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A ONG Esperanza  Brasil  -  Unidade  Maria  Eugênia  Milleret  é  uma

associação civil, de caráter assistencial, sem fins lucrativos, localizada no Município

de Belo Horizonte.

Seu objetivo principal e permanente é a promoção, a proteção, a defesa da criança

e do adolescente, por meio da execução de programas e projetos a eles destinados,

com abrangência familiar.
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Sendo  de  inestimável  valor  os  serviços  prestados  pela  entidade,  que  cumpre

ademais todos os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública, conto com

o apoio de nossos ilustres pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 55/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.317/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Musical  e  Artística  Cambuiense  -

Amacam -, com sede no Município de Cambuí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Musical  e  Artística

Cambuiense - Amacam -, com sede no Município de Cambuí.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Fruto da união entre a Fanfarra e a Banda Marcial  Cambuiense,  a

Associação  Musical  e  Artística  Cambuiense,  com  sede  no  Município  de  Cambuí,

entidade sem fins lucrativos, tem como finalidade incentivar e difundir a arte musical

em  suas  várias  modalidades,  valorizar  e  divulgar  a  música  folclórica  e  realizar

reuniões sociais e artísticas.

Para tanto, promove o ensino da música por meio de aulas teóricas e práticas, além

do treinamento sistemático de seus alunos, mantém um quadro de instrumentistas

para participarem de programas populares, retretas, tocatas e concursos, incentiva a

formação  de  coral  e  fomenta  o  surgimento  de  novos  movimentos  e  trabalhos

musicais.

Diante da importância das ações desenvolvidas pela Associação Musical e Artística

Cambuiense em defesa de nossa cultura, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei, que pretende declará-la de utilidade pública.

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

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 56/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.722/2007)

Declara  de  utilidade  pública  a  Oficina  de  Teatro  Entre  &  Vista,  com  sede  no

Município de Tiradentes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Oficina de Teatro Entre & Vista, com

sede no Município de Tiradentes.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Oficina de Teatro Entre & Vista é sociedade sem fins lucrativos, e

suas  principais  finalidades  estatutárias  são  organizar  e  promover  oficinas  de

formação  de  atores  e  difundir  a  cultura  teatral,  tornando-a  mais  acessível  à

população, incentivando a participação e a conscientização da comunidade acerca de

manifestações  culturais  diversas,  contribuindo,  destarte,  para  o  desenvolvimento

sócio-cultural  principalmente  de  crianças  e  jovens,  que,  por  meio  da  expressão

corporal, linguagem, música, dança e representação, podem distanciar-se das drogas

e da violência.

Além  de  merecer  o  título  declaratório  pelos  relevantes  serviços  prestados,  a

entidade  torna-se  apta  a  recebê-lo  por  preencher  os  requisitos  legais  para  tanto,

razão pela qual  conto com a anuência dos nobres pares para a aprovação deste

projeto. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 57/2011

Proíbe a prestação de serviços de vigilância por cães de guarda com fins lucrativos

no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica proibida no Estado a prestação de serviços de vigilância por cães de
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guarda com fins lucrativos.

Parágrafo único – Para efeitos desta lei, considera-se infrator o proprietário cujo cão

esteja sendo utilizado para a prestação de serviços de vigilância com fins lucrativos, o

proprietário do imóvel em que o animal esteja sendo utilizado para tais serviços, bem

como aquele que contratar por escrito ou verbalmente os mesmos serviços.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais),

para cada animal utilizado.

§ 1º - A reincidência obriga o infrator ao pagamento da multa prevista em dobro,

respeitado o prazo de vinte e quatro horas da aplicação da penalidade inicial;

§  2º  -  Aplicação da  penalidade  prevista  neste  artigo  não exclui  a  aplicação  de

penalidades decorrentes de eventuais casos de maus-tratos causados aos animais,

nos termos da legislação vigente.

Art. 3° - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A matéria ora apresentada é polêmica e merece nossa atenção. Trata-

se de uma iniciativa que é motivo de discussão em outros estados, inclusive na esfera

judicial, conforme abaixo transcrito:

“Parecer Ministério Público da Inconstitucionalidade da Atividade de Aluguel de Cães

para Segurança

Fundamentação da inconstitucionalidade da atividade de empresas prestadoras de

serviços de segurança que utilizam cães, exarada pela Promotoria de Proteção ao

Meio Ambiente de Curitiba, através do Promotor de Justiça Dr. Sérgio Luiz Cordoni:

A Promotoria de Proteção ao Meio Ambiente de Curitiba recebe constantemente

reclamações acerca dos serviços prestados pelas empresas que locam cães para

vigilância  de  imóveis,  mormente  pelos  maus-tratos  a  que  estes  animais  são

submetidos.

Na mesma esteira, referidas empresas não são passíveis de fiscalização, tampouco

coibição, uma vez que em sua maioria são clandestinas.

Desta forma, a questão da fiscalização é comprometida e os cães utilizados para
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resguardar  imóveis  de  terceiros,  ou  construções,  ficam  sem  qualquer  assistência

alimentar e veterinária, sem contar a solidão em que vivem tais animais.

O Ministério Público do Estado do Paraná interpôs ações civis públicas em desfavor

das empresas que possuíam registro na Junta Comercial do Paraná, com o fim de

paralisar suas atividades, uma vez que se atestaram maus-tratos aos cães utilizados

como bens.

A título  de  ilustração,  transcrevo  decisão  monocrática  que  concedeu  a  medida

liminar  pugnada,  reconhecendo  que  a  atividade  oferece  perigo  real  aos  animais,

quanto à coletividade:

3 - Assim presente o “fumus boni juris” - a legislação pátria veda a prática de maus-

tratos a animais (CF - art. 225; Código Estadual de Proteção aos Animais - Lei nº

14.037, de 20/3/2003 - art. 2º e 11; Lei dos Crimes Ambientais - Lei Federal nº 9.605

de  12/2/98  -  art.  32  e  Decreto  Lei  nº  24.465,  de  10/7/34)  e  no  procedimento

administrativo instaurado pelo autor há relato da situação dos animais utilizados pela

empresa de locação  de cães  de  guarda em seus  postos de  trabalho,  o péssimo

estado  de  saúde  que  se  encontram,  a  ausência  de  alimentos  e  água  para  os

mesmos,  bem  como  de  local  para  esconderijo  das  intempéries,  conforme  se

depreende  pela  documentação  apresentada  e  o  -  “periculum  in  mora”  -  se  não

acolhida a liminar, os animais continuarão a sofrer maus-tratos e, além de correrem

risco de vida,  poderão colocar  em risco,  inclusive,  as  pessoas vizinhas aos seus

postos de trabalho. (...)

Os cães utilizados nestas atividades são encontrados, na sua maioria, desnutridos

e desidratados, sem condições de higiene, em locais abandonados, com materiais

cortantes ao redor, sem proteção para chuva, enfim, sem uma assistência alimentar e

veterinária básicas.

Mesmo  que  as  atividades  sejam  regulamentadas  por  uma  legislação  municipal

rígida, os maus-tratos para com tais animais permanecerão. Isto porque o problema

principal é a clandestinidade das empresas e a ausência de condições eficientes de

fiscalização.

Argumentou-se  que  as  atividades  relacionadas  com  a  locação  de  cães  não

poderiam ser impedidas, sob o fundamento de proteção constitucional.
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O inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal versa sobre a liberdade de ação

profissional, ou seja, a faculdade de escolha do trabalho que se pretende exercer. “In

verbis”:

Art.  5º  -  Todos  são  iguais  perante  a  lei,  sem  distinção  de  qualquer  natureza,

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade

do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à  igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos

seguintes termos:

XIII  -  é  livre  o  exercício  de  qualquer  trabalho,  ofício ou  profissão,  atendidas  as

qualificações profissionais que a lei estabelecer.

Tal artigo trata do direito de cada indivíduo exercer atividade profissional, de acordo

com suas preferências e possibilidades e, logicamente, de acordo com os preceitos

legais.

Por sua vez, o art.  225 da CF aponta, em seu inciso VII,  a obrigação do Poder

Público e da coletividade em proteger todos os animais, colocando-os a salvo de

maus-tratos e crueldades. Vejamos:

Art. 225 - Todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder

Público e à coletividade dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras

gerações.

§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incube ao Poder Público:

VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma de lei, às práticas que coloquem

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os

animais a crueldade.

No mesmo diapasão dá-se a imposição constitucional  estadual,  conforme artigo

207, § 1º, X e XIV:

§ 1º Cabe ao Poder Público, na forma da lei, para assegurar a efetividade desse

direito:

X  -  promover  a  educação  ambiental  em  todos  os  níveis  de  ensino  e  a

conscientização pública para a preservação do meio ambiente;

XIV - proteger a fauna, em especial as espécies raras e ameaçadas de extinção,

vedadas as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica ou submetam os
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animais à crueldade.

Ora, diante do choque de dois preceitos constitucionais, que não são superiores

hierarquicamente,  deve  sempre  sobrepujar  o  interesse  público  sobre  o  particular,

aplicando-se para tanto, o princípio da primazia do interesse público, função esta que

incumbe ao Poder Legislativo Municipal.

Não existe  hierarquia entre as  normas  constitucionais,  cujos  dispositivos  devem

conciliar desenvolvimento econômico, bem-estar humano e meio ambiente sadio, o

que não ocorre nos casos de locação de cães, cuja problemática é demasiadamente

conhecida por esta Promotoria de Justiça.

Nesse sentido, preleciona Laerte Fernando Levai (Manual Prático da Promotoria de

Justiça do Meio Ambiente.  São Paulo:  Imprensa Oficial  do Estado de São Paulo:

Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005. Volume 1. pág. 471):

“...não  se  pode  esquecer  que  a  Constituição  Federal  de  1988,  ao  vedar  a

submissão  de  animais  à  crueldade,  erigiu  em  cláusula  pétrea  um  dispositivo  de

conteúdo moral. Embora submetida às regras civis do direito de propriedade, a fauna

doméstica acabou sendo igualmente tutelada pelo legislador.”

Destaca ainda o ilustre Promotor:

“Dentro dos princípios  constitucionais da ordem econômica,  relacionados no art.

170 da CF, está o da defesa do meio ambiente, no qual  se inclui  a proteção aos

animais. Isto porque a Constituição pôs a natureza - na mesma forma que a fauna -

na condição de bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida.

Ademais, é pacífico o entendimento de que nenhum direito é absoluto, uma vez que

podem ser limitados sempre que houver a hipótese de colisão de direitos, como no

caso em tela.

Em um vértice pretende-se a regulamentação de uma atividade particular que utiliza

como mão-de-obra os cães, com o fim de realizar segurança de imóveis particulares.

Do outro vértice, busca-se a proibição de tal atividade, cuja regra consiste em maus-

tratos dos cães, premissa esta atestada por documentos constantes em ações civis e

demais peças do órgão ministerial.”

O ilustre constitucionalista José Afonso da Silva (Direito Constitucional Positivo. São

Paulo: Editora Malheiros, 2001), enfatiza que a defesa do meio ambiente - elevada ao
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patamar de princípio da ordem econômica - tem o efeito de condicionar a atividade

produtiva ao respeito à natureza e, por conseguinte, aos animais que o legislador

protegeu da crueldade. Vejamos:

Consta a terminologia “direitos do homem”, objeta-se que não há direito que não

seja humano e ou do homem, afirmando-se que só o ser humano pode ser titular de

direitos. Talvez já  não seja mais assim, porque,  aos poucos, vai  se formando um

direito especial de proteção aos animais.

A  defesa  do  meio  ambiente  é  um  daqueles  princípios  que  possibilitam  a

compreensão de que o capitalismo concebido há de humanizar-se.

Desta feita, conclui-se que diante do choque dos preceitos constitucionais é óbvio

que o interesse difuso e coletivo deve prevalecer sobre o particular, sob o escopo

ainda do princípio da razoabilidade.

Importante frisar a ausência de mecanismos eficazes de fiscalização contra tais

atividades, sendo impossível e totalmente inviável o seu controle.

Embora  se  possa  dizer  que  o  princípio  da  atividade  econômica  possibilita  ao

proprietário do animal tratá-lo como um bem móvel, é evidente que o animal, como

criatura sensível capaz de vivenciar emoções, angústias e sofrimentos, tem direito ao

respeito e à dignidade.

Há, em meio aos arcabouços jurídicos brasileiros, imperativos morais categóricos

que  sugerem  uma  preocupação  ética  em  relação  aos  animais,  como se  vê  nas

referidas cartas constitucionais - federal e estadual - que vedam a crueldade e, no

âmbito criminal, do art. 32 da Lei nº 9.605, de 98, que tipificou práticas abusivas que

maltratem,  firam  ou  mutilem  animais  domésticos,  inclusive  (Manual  Prático  da

Promotoria de Justiça do Meio Ambiente. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de

São Paulo: Ministério Público do Estado de São Paulo, 2005. Volume 1):

O conflito constitucional de normas, no caso da proteção dos animais no que tange

à prestação dos serviços como se pretende regulamentar no presente caso, é apenas

aparente.  Isto  porque  um  dispositivo  constitucional  que  se  opõe  à  conduta  mais

terrível  que pode recair  sobre  um ser  vivo  -  os  maus-tratos  -  jamais  poderia  ser

esmagado por interesses mercantis.

Diante de tudo o que foi exposto e relatado, esta Promotoria de Justiça de Proteção
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ao Meio Ambiente de Curitiba opina pela proibição de qualquer atividade de aluguéis

de cães no município de Curitiba, para o fim de se evitar os maus-tratos a referidos

animais.

(a)  Sérgio Luiz Cordoni -  Promotor de Justiça, Promotoria de Proteção ao Meio

Ambiente de Curitiba.”

“Parecer Jurídico

Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Paraná

EMENTA:

Município. Competência legislativa. Meio Ambiente. Vedação de atividade. Locação

de cães de guarda. Serviço de Segurança Privada. Maus-tratos. Constitucionalidade

formal e material de lei municipal sobre a matéria.

Consulta

Trata-se de parecer jurídico a ser apresentado à Comissão de Saúde, Bem-Estar

Social  e  Meio  Ambiente  da  Câmara  Municipal  de  Curitiba,  relativo  à

constitucionalidade (ou não) de lei municipal que proíba o exercício da atividade de

prestação de serviços de segurança privada na modalidade de locação de cães de

guarda. Tal demanda decorre da reiterada ocorrência de maus-tratos aos animais em

decorrência  desta  atividade  exercida  discriminadamente  no  município,  apontada

pelos membros do Conselho Municipal de Proteção ao Animal - Comupa -, presentes

em reunião realizada na Câmara Municipal de Curitiba.

Resposta

Inicialmente  deve-se  destacar  que  a  questão  relativa  à  proibição  de  atividade

reiteradamente causadora de maus-tratos aos animais envolve a edição de legislação

sobre matéria ambiente. Essa constatação decorre do fato de que o bem-estar animal

é  tratado  no  Capítulo  VI  do  Título  VIII  da  Constituição  Federal,  relativo  ao  meio

ambiente,  bem  como pelo  fato  da  prática  de  atos  de  maus-tratos  contra  animais

(domésticos ou silvestres) constituir crime ambiental, nos termos do art. 32 da Lei nº

9.605, de 1988, e infração administrativa ambiental, nos termos do art. 17 do Decreto

Federal nº 3.179, de 1999.

Assim, a edição de lei municipal que trate dessa matéria deve obedecer as normas

relativas às competências legislativas em matéria de meio ambiente previstas na CF.
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É o  que se  abordará  de  início  neste  arrazoado,  para  posteriormente  averiguar  o

enquadramento do presente caso nessas competências. Essa averiguação objetiva

identificar  quais  são  as  competências  legislativas  ambientais  dos  municípios  na

Constituição Federal de 1988.

Pois bem. Estabelece o art. 24 da CF que compete à União, aos Estados e ao

Distrito Federal  legislar  concorrentemente sobre,  entre outras matérias: inciso VI -

florestas,  caça,  pesca,  fauna,  conservação  da  natureza,  defesa  do  solo  e  dos

recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição; e inciso VIII -

responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de

valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. Ou seja: meio ambiente em

sentido amplo.

Assim, a competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal em

matéria ambiental é concorrente. Segundo Paulo de Bessa Antunes (Direito Ambiental

5ª Ed. do Rio de Janeiro: LumenJuris, 2001, p. 62-63), competência concorrente:

...implica que a união deve estabelecer os parâmetros gerais a serem observados

pelos  demais  integrantes da federação (...),  cabendo aos estados minudenciar  os

aspectos  da  proteção  ambiental  em  concreto.  Os  Estados  podem  suplementar  a

legislação federal. 

Observe-se  que,  se  inexistente  a  norma  federal,  os  Estados  exercerão  a

competência legislativa plenamente, de modo a atender às suas peculiaridades. No

momento em que passe a existir legislação federal sobre normas gerais, a legislação

estadual, naquilo que contrariar a norma federal, perde eficácia.

De fato,os parágrafos do art. 24 estabelecem que:

§ 1º - No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a

estabelecer normas gerais.

§  2º  -  A competência  da  União  para  legislar  sobre normas  gerais  não exclui  a

competência suplementar dos Estados.

§  3º  -  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a

competência legislativa plena, para atender as suas peculiaridades.

§ 4º - A superveniência de lei federal sobre as normas gerais suspende a eficácia

da lei estadual, no que lhe for contrário.
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Destaque-se  que  a  Constituição  Federal  não  inclui  os  Municípios  entre  entes

federativos com competência concorrente para legislar em matéria ambiental.

A competência legislativa dos Municípios, assim, está prevista nos incisos I e II do

art. 30 da Constituição Federal:

Art. 30 - Compete aos municípios:

I - legislar sobre assuntos de interesse local;

II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...)

Retomando a lição de Paulo de Bessa Antunes - “os Municípios não estão arrolados

entre as pessoas jurídicas de direito público interno encarregadas de legislar sobre

meio ambiente. No entanto, seria incorreto e insensato dizer-se que os municípios

não têm competência legislativa em matéria ambiental”.

Como bem destaca José Afonso da Silva (Direito Ambiental Constitucional. 2ª Ed.

São Paulo: Malheiros, 1995, p. 52), é plausível reconhecer, igualmente, que na norma

do art. 30, II, entra também a competência para suplementar a legislação federal e a

legislação estadual na matéria (ambiental).

Já Edis Milaré (Direito do Ambiente. 4ª Ed. São Paulo: RT, 2005, p. 231) esclarece

que  essa  competência  dos  Municípios  em  suplementar  as  normas  federais  e

estaduais igualmente segue a regra dos parágrafos do art. 24 da CF, não podendo

ignorá-las ou desrespeitá-las.

É evidente então a competência municipal para suplementar a legislação federal e

estadual em matéria ambiental.

Além disso, os Municípios apresentam a competência legislativa ampla para regular

matéria de interesse local, mesmo aquelas que dizem respeito às questões de meio

ambiente, nos termos do art. 30, I, acima transcrito, que não se confunde ou conflita

com a competência suplementar.

Há,  portanto,  competência  legislativa  do  Município,  em  matéria  ambiental,  para

suplementar  a  legislação federal  e  estadual  e  para regular  questões  de  interesse

local.

Feito esse panorama das competências legislativas em matéria ambiental, passa-se

a analisar a possibilidade (constitucionalidade) do Município de Curitiba editar norma

que proíba o exercício da atividade de prestação de serviços de segurança privada
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mediante locação de cães de guarda.

Para tanto, duas questões devem ser analisadas. Primeiramente, a ocorrência de

uma eventual inconstitucionalidade formal, especialmente com relação à obediência

das competências legislativas acima expostas. A seguir, deve ser feita uma análise de

eventual inconstitucionalidade material da norma, ou seja, de eventual conflito entre

seu  conteúdo  e  o  da  Constituição  Federal,  apenas  a  título  de  esclarecimento,

destaque-se  que  o  controle  concentrado  de  constitucionalidade  -  as  conhecidas

ações diretas de inconstitucionalidade - de leis municipais como regra, não é feito

pelo Supremo Tribunal Federal).

Do  ponto  de  vista  das  competências  legislativas,  como  ressaltado  acima,  o

Município apresenta competência para legislar de forma suplementar à união e aos

estados, bem como legislar sobre matéria de interesse local.

Ora, a edição de norma que vise proibir atividade que envolve a concorrência de

maus-tratos  aos  animais  enquadra-se  nas  duas  hipóteses  acima  mencionadas

(competência  suplementar  e  interesse  local).  Há  competência  do  Município  em

suplementar  a  legislação  federal  existente  que  proíbe  a  prática  dos  maus-tratos,

consubstanciada, além da Lei de Crimes Ambientais (acima mencionada), no Decreto

nº 24.645, 1934, que apresenta força de lei e assim foi recepcionado pela atual ordem

constitucional,  (posto  que editado pelo  Presidente  Getúlio  Vargas sob a égide do

Decreto nº 19.398, de 1930, pelo qual o Chefe do Poder Executivo Federal incorporou

a função do legislador, dissolvendo o Congresso Nacional), e define quais as práticas

consideradas como de maus-tratos. Dessa forma, sem contrariar essas normas, mas

adaptando-as  a  sua realidade local,  pode o  Município  suplementá-la,  editando lei

municipal sobre a matéria.

Destaque-se que o Supremo Tribunal Federal - STF -, ao julgar as Ações Diretas de

Inconstitucionalidade  nº  2656/SP  e  3645/PR,  contra  normas  estaduais  que,

respectivamente,  visavam  a  proibição  de  utilização  de  amianto  crisotila  e  de

organismos  transgênicos  nos  Estados  fixou  entendimento  de  que  há  violação  da

competência  suplementar  quando  o  ente  da  federação  (no  caso  Estados,  mas

extensível aos Municípios) contraria norma geral editada pela união. Nos dois casos

(amianto crisotila e transgênicos), existia legislação federal que permita o exercício da
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atividade, sendo que o STF entendeu que a competência suplementar dos entes da

federação não autoriza a contrariar as normas permissivas existentes na legislação

federal, motivo pelo qual as leis estaduais foram declaradas inconstitucionais.

Como no caso em tela não há legislação federal que estabeleça normas gerais

permissivas  sobre  a  atividade de  prestação de serviço  de  segurança mediante  a

locação de cães de guarda, eventual proibição (tanto por lei estadual ou municipal),

no exercício da competência supletiva em matéria ambiental, não encontra óbice na

Constituição Federal.

Além disso, há evidente interesse local na matéria, pois além do bem-estar dos

animais existentes em seu território, o controle de atividades com impacto direto e

diário na vida de seus cidadãos envolve interesse local do município em disciplinar

determinada  matéria.  Há também evidente  interesse na  segurança  dos  cidadãos,

tendo em vista que os animais objeto dessa atividade, sem supervisão de qualquer

cidadão,  podem  atentar  contra  a  vida  dos  munícipes,  destacando,  novamente,  o

interesse local de eventual legislação.

Nesse sentido,  é  de  se  destacar  recente  julgamento  do  Tribunal  de  Justiça  do

Estado de São Paulo  (autos  nº  129.132.0/5-00),  que considerou constitucional  lei

edtada pelo Município de Limeira (SP), no exercício de sua competência para legislar

sobre interesse local,  que proibiu a queimada de palha de cana-de-açúcar na sua

colheita,  Esse  julgamento  reforça  a  competência  municipal  para  regramento  de

questões ambientais nas quais haja interesse local, posto que a queima de palha de

cana-de-açúcar  vinha causando diversos  males  de  saúde aos  munícipes  daquela

localidade.

Além desses,  são  fartos  os  exemplos  de  leis  municipais  que vedam  atividades

econômicas, no exercício de sua competência legislativa relativa ao interesse local.

Destaca-se, dentre eles,  o exemplo da Lei Municipal  nº  2246/02, do Município de

Paracatu (MG), que regulou e restringiu a manutenção e circulação de animais da

raça  pit-bull  em  seu  território.  Essa  lei  foi  objeto  de  Ação  Direta  de

Inconstitucionalidade, julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais,

em acórdão assim ementado:

ADI. Lei municipal. Manutenção e circulação de animais potencialmente perigosos.
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Pit-bull.  Criação  de  despesas  e  serviço.  Inexistência.  É  da  competência  local  do

município cuidar da saúde e da assistência pública e faz parte dessa atribuição agir,

preventivamente,  contra  males  que  possam  ocasionar  risco  à  incolumidade  das

pessoas.  A  competência  administrativa  pressupõe  competência  normativa

suplementar, que se exerce mediante lei, cujo projeto não se insere na competência

ou  iniciativa  reservada  do  Prefeito.  Julga-se  improcedente  a  representação  de

inconstitucionalidade.  (ADI  nº  000.314.496-1/  00.  Rel.  Des.  Almeida  Melo.  DJ:

27/06//03).

Assim, é de se concluir que o Município de Curitiba tem competência legislativa

para editar que trate da questão em tela.

Resta  analisar  eventual  inconstitucionalidade  de  uma proibição  da  atividade  de

prestação de serviços de segurança privada mediante locação de cães de guarda.

Sobre essa questão, inicialmente relembre-se que a vedação da prática de maus-

tratos  contra  animais  é vedada,  na forma da lei,  pela  Constituição Federal.  Tal  a

relevância dessa proibição que o Supremo Tribunal Federal considerou que no caso

concreto da realização da farra do boi no Estado de Santa Catarina, essa proteção

sobrepõe aos direitos culturais de manutenção daquela prática, impondo ao Governo

do Estado de Santa Catarina a adoção de medidas para impedir sua prática (Recurso

Extraordinário nº 153531, Rel. Min. Francisco Resek, DOU 13/03//98).

Em  sentido  semelhante,  entendendo  que  a  prática  de  rinha  de  galo  envolve

violação da proibição  da  prática  de  atos  de  crueldade  contra  os  animais,  o  STF

declarou  inconstitucional  Lei  do  Estado  de  Santa  Catarina  que  regulamentou  e

permitiu tal atividade, conforme se observa do julgamento da ADI nº 2514/SC (Rel.

Min. Eros Grau, DJU 09/12/05).

Aproximando a questão da competência legislativa dos Municípios, destaque-se o

julgamento de diversas ações diretas de inconstitucionalidade pelo Tribunal de Justiça

do  Estado  do  Rio  Grande  do  Sul,  nas  quais  foram  declaradas  inconstitucionais

normas  municipais  que  permitiram  e  regulamentaram  tal  atividade.  (ADI  nº

70010148393, Tribunal Pleno, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Maria Berenice Dias,

Julgado em 11/04/05).

Em  igual  sentido  destaque-se  as  ADIs  nºs  70010148393,  70009169624  e



370
____________________________________________________________________________

70000177667, daquele Tribunal de Justiça.

Dessa forma, resta evidente que a ocorrência de maus-tratos contra os animais

decorrente  de  determinada  atividade é  condição negativa  para  sua autorização e

regulamentação  pelo  Poder  Público  Municipal,  estando  a  norma  proibitiva  em

consonância  com  o  mandamento  constitucional  de  a  lei  proibir  as  práticas  que

submetam os animais à crueldade.

Nesse sentido,  como destaca o  Ministro  do  STF  Eros  Roberto  Grau  (A Ordem

Econômica na Constituição de 1988. 9ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 187), o

princípio da livre iniciativa não é absoluto (como nenhum princípio o é) e nunca foi. O

autor, ao tratar da origem desse princípio (fazendo referência ao direito francês do

século XVIII) esclarece que:

Vê-se para logo, nestas condições, que no princípio, nem mesmo em sua origem,

se consagrava a liberdade absoluta de iniciativa econômica. Vale dizer: a visão de um

estado  inteiramente  omisso,  no  liberalismo,  em  relação  à  iniciativa  econômica

privada, é expressão pura e exclusiva de um tipo ideal. Pois medidas de polícia já

eram, neste estágio, quando o princípio tinha o sentido de assegurar a defesa dos

agentes econômicos contra o estado e contra as corporações, a eles impostas.

Importa deixar bem vincado que a livre iniciativa é expressão de liberdade intitulada

não apenas pela empresa, mas também pelo trabalho. A Constituição, ao contemplar

a livre iniciativa, a ela só opõe, ainda que não exclua a iniciativa do Estado; não a

privilegia, assim como bem pertinente apenas à empresa.

É que a livre iniciativa é um modo de expressão do trabalho e, por isso mesmo,

corolária da valorização do trabalho, do trabalho, livre - como observa Miguel Reale

Júnior - em uma sociedade livre e pluralista.

Daí  por  que o  art.  1º,  IV  do  texto  constitucional  -  de  um  lado -  enuncia  como

fundamento da República Federativa do Brasil o valor social e não as virtualidades

individuais da livre iniciativa e - de outro - o seu art. 170, caput, coloca lado a lado

trabalho humano e livre iniciativa, curando, contudo no sentido de que o primeiro seja

valorizado. (p.190).

Ademais,  como  se  observa  o  inciso  VI  do  art.  170  da  CF,  a  defesa  do  meio

ambiente é um dos princípios da atividade econômica na ordem jurídica brasileira,
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motivo pelo qual a defesa do meio ambiente deve ser observada no exercício de

qualquer atividade econômica.

Retomando a lição de Erro Roberto Grau (p. 228).

O princípio da defesa do meio ambiente conforma a ordem econômica (mundo do

ser), informando substancialmente os princípios da garantia do desenvolvimento e do

pleno emprego. Além de objetivo, em si, é instrumento necessário - e indispensável -

à realização do fim dessa ordem, o de assegurar a todos existência digna.  Nutre

também, ademais, os ditames da justiça social. Todos têm direito ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo - diz o art. 225, caput”.

Dessa forma, conclui-se que o não haveria inconstitucionalidade material  em lei

municipal que determinasse a vedação de atividade causadora de atos de crueldade

contra os animais.

Assim,  face  ao  exposto,  opina-se  pela  constitucionalidade  formal  e  material  de

eventual  lei  municipal  que determinasse a proibição da atividade de prestação de

serviços da segurança privada sob a forma de locação de cães de guarda. Há, no

caso em tela, possibilidade de que decisão política (pelos Vereadores do Município,

como representantes do povo), em aprovar lei municipal com tal conteúdo, sem que

seja ferida a ordem constitucional (destaco que na Constituição do Estado do Paraná

- a qual eventual norma municipal também deve estar em sintonia - determina: ser

princípio do estado do Paraná a defesa do meio ambiente e da qualidade de vida -

art.  1º,  IX;  e  ser  direito  de  todos  o  meio  ambiente  ecologicamente  equilibrado,

determinando ao Poder Público a vedação das atividades que submetem os animais

à crueldade, repetindo o mandamento constante na Constituição Federal).

(a) Leonardo Zagonel Serafin”

O objetivo desta  lei  é  coibir  de  maneira  incisiva  a utilização dos animais  como

aparato  de  guarda  e  segurança  comercial  em  nosso  estado,  banindo  de  forma

definitiva a prática de locação e de toda atividade assemelhada no âmbito estadual.

Tal iniciativa acompanha uma tendência mundial irreversível, no sentido de dar aos

animais o respeito e o tratamento digno que merecem. A título ilustrativo, compilamos

o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, em seu preâmbulo:

Considerando que todo animal possui direitos; considerando que o desconhecimento
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e o desprezo destes direitos têm levado e continuam a levar o homem a cometer

crimes contra os animais e contra a natureza; considerando que o reconhecimento

pela espécie humana do direito à existência das outras espécies animais constitui o

fundamento da coexistência  das outras  espécies  no mundo;  considerando que os

genocídios  são  perpetrados  pelo  homem  e  há  o  perigo  de  continuar  outros;

considerando que o respeito dos homens pelos animais está ligado ao respeito dos

homens pelo seu semelhante; considerando que a educação deve ensinar desde a

infância a observar, a compreender, a respeitar e a amar os animais.

Em que pese essa tendência de respeito e tratamento digno, ainda observamos

práticas determinantes do crime de maus-tratos, como a atividade de locação de cães

para guarda que pela sua especialidade sujeita o animal à situação de abandono e

crueldade.

A denúncia e prevenção contra os maus-tratos aos animais é legitimada, dentre

outros  dispositivos,  pelo  artigo  32  da  Lei  Federal  nº  9605/98  (Lei  de  Crimes

Ambientais),  que diz:  Praticar  ato  de abuso,  maus  tratos,  ferir  ou  mutilar  animais

silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos é crime.

Também é consubstanciada pelo Decreto Federal nº 24.645, de 1934, que define

como  maus-tratos:  praticar  atos  de  abuso  ou  crueldade  em  qualquer  animal,

golpeando-o,  ferindo-o,  ou  mutilando-o;  manter  animais  em  lugares  insalubres;

sujeitá-los  a  trabalhos  insalubres;  abandonar  animal  doente  ou  ferido;  infligir-lhe

castigos imoderados; utilizar-se dos serviços de animal enfermo e, se sadio fazê-lo

trabalhar sem descanso ou alimentos suficientes; manter ou transportar animais em

cativeiro anti-higiênicos.

Além  das  situações  definidas  pelo  decreto  federal  os  animais  estão  sujeitos  à

exposição  a  acidentes,  a  violências  e  envenenamentos;  ausência  de  assistência

veterinária em geral e especialmente nos casos de nascimento de crias; abandono do

animal quando indesejável ou que não traga mais lucro. sacrifício de doentes ao invés

de tratamento; espancamento e morte quando se defendem.

Um outro aspecto aliado às situações de maus-tratos descritas, são os aumentos

significativos  de  ataques  de  cães  de  guarda  à  população  por  absoluta  falta  de

controle desses animais que estão em situação de abandono em seus “postos de
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trabalho”.  É  importante  observar  que  os  cães  são  animais  de  companhia  por

excelência, vêm acompanhando o ser humano desde os seus primórdios, e que a

situação de abandono os coloca em condição de extremo sofrimento pela privação de

contato afetivo com o seu dono. Além disso, cães destinados à guarda necessitam de

adestramento e de acompanhamento de seu dono para efetuar os comandos que

lhes são ensinados,  o  que não ocorre com a  atividade de locação de cães para

guarda.

Por fim convém lembrar que a existência dessa atividade tem relação direta com o

desemprego na sociedade, pois se os cães são os “funcionários” das empresas: a

cada cão alugado, um vigia desempregado.

A defesa da proibição dessa atividade foi amplamente discutida pelas organizações

de proteção e defesa dos direitos dos animais; recebeu amplo apoio popular para sua

aprovação na cidade de Curitiba com cerca de 70% de aceitação comprovada pelas

enquetes e pesquisas feitas pela Prefeitura.

Por toda esta justificação, que se faz longa na expectativa de elucidar amplamente

toda a questão, para que possamos compreender a necessidade de uma tomada de

posição dos mineiros, esperamos contar com a atenção e apoio de nossos nobres

pares para a aprovação da matéria e finalizando sitamos o filósofo inglês Jeremy

Benthan que há mais de 200 anos atrás já argumentava em favor dos direitos dos

animais:

“Talvez chegue um dia  em que o  restante  da  criação  animal  venha adquirir  os

direitos dos quais jamais poderiam ter sido privados, a não ser pela mão da tirania. A

questão não é saber se os animais são capazes de raciocinar, ou se conseguem falar,

mas sim, se são passíveis de sofrimento.”.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 58/2011

Dispõe  sobre  a  elaboração  e  a  publicação  de  relatório  sobre  o  Orçamento  da

Criança  e  da  Juventude  e  sobre  o  Orçamento  das  Políticas sobre  Drogas,  pela

administração pública estadual.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A administração estadual elaborará e publicará, em seu sítio eletrônico na

internet, até o mês de março de cada ano, relatório sobre o Orçamento da Criança e

da Juventude e sobre o Orçamento das Políticas sobre Drogas, com o objetivo de

favorecer a transparência, a fiscalização e o controle da gestão fiscal.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, considera-se Orçamento da Criança e do

Adolescente a soma dos gastos orçamentários exclusivamente destinados às ações e

aos  programas direcionados para  os  menores de  dezoito  anos e  Orçamento  das

Políticas sobre Drogas a soma dos gastos orçamentários exclusivamente destinados

às ações e aos programas direcionados para esse fim.

Art. 2º - O relatório a que se refere o “caput” do art. 1º desta lei deverá conter as

seguintes  informações,  discriminadas  por  unidade  orçamentária,  para  valores  em

reais e metas físicas:

I - previsão e execução orçamentária do exercício anterior;

II - diferença entre a previsão e a execução orçamentária do exercício anterior, em

valores absolutos e percentuais;

III - previsão orçamentária do exercício atual;

IV -  diferença entre a previsão orçamentária do exercício atual e a do exercício

anterior, em valores absolutos e percentuais.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Apesar  de  nosso  Estado  não  possuir  em  sua  estrutura  secretaria

específica da criança e do adolescente, temos ações voltadas para essa importante

parcela da população,  como é o caso da Secretaria  de Estado de Esportes  e da

Juventude e  também da Secretaria  de  Desenvolvimento  Social,  cujos  orçamentos

reservam  dotações  específicas  para  ações  voltados  para  as  crianças  e  os

adolescentes.

Em relação às políticas públicas sobre drogas, são muitas as ações voltadas para o
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seu  fomento,  cujas  dotações  se  encontram  registradas  no  orçamento  da

Subsecretaria Antidrogas.

Julgamos de extrema importância que a sociedade tenha acesso direto a esses

dados,  de  uma forma  mais  objetiva,  simples  e  constante,  favorecendo,  assim,  a

transparência, a fiscalização e o controle da gestão fiscal.

Destacamos  que  este  projeto  também  se  orienta  pela  diretriz  do  art.  4° da

Convenção sobre os Direitos da Criança, que determina que os Estados utilizem ao

máximo  os  recursos  disponíveis  para  a  promoção  de  medidas  administrativas,

legislativas e de outra natureza para a realização e a não violação dos direitos das

crianças e dos adolescentes.

Por considerarmos esta proposição de extrema importância, contamos com o apoio

de nossos nobres pares à sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 59/2011

Proíbe a venda de seringas descartáveis a menores de dezoito anos no Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a venda de seringas descartáveis a menores de dezoito anos

no Estado de Minas Gerais.

Art.  2º - A venda do produto de que trata esta lei  somente poderá ser realizada

mediante a apresentação de documento oficial que comprove a idade do interessado.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a:

I - advertência por escrito;

II - multa de 1.000 (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - cassação do alvará de funcionamento pelo período de trinta dias úteis.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A intenção deste projeto não é outra senão a de dificultar o acesso a

seringas descartáveis, como o forma de combate ao uso de drogas, contribuindo tam-
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bém para a diminuição das doenças contagiosas disseminadas pelo uso incorreto

desse material.

É  alarmante  o  número  de  crianças  e  jovens  que,  a  cada  dia,  sucumbem  às

tentações do vício das drogas.

Sendo assim, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 60/2011

Dispõe sobre a proibição da comercialização de pó de gelatina que possua em sua

composição corante artificial Amarelo Crepúsculo no Estado de Minas Gerais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a comercialização de

pó de gelatina que possua em sua composição corante artificial Amarelo Crepúsculo.

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

aplicação das seguintes penalidades:

I - advertência;

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

III  -  interdição  do  estabelecimento  infrator,  até  que  sejam  corrigidas  as

irregularidades;

IV - cassação do Alvará de Localização e Funcionamento de Atividades.

Art.  3º  -  A  advertência  de  que  trata  o  inciso  I  do  art.  2º  desta  lei  implica

obrigatoriedade de o estabelecimento infrator  corrigir  a irregularidade no prazo de

sete dias contados do recebimento de notificação.

Art. 4º - A multa a que se refere o inciso II do art. 2º desta lei será aplicada quando o

estabelecimento infrator não corrigir a irregularidade no prazo a que se refere o art.

3º.

Art. 5º - Em caso de reincidência no descumprimento do disposto nesta lei, a multa

a que se refere o inciso II do art. 2º será aplicada em dobro em relação a seu valor

inicial.

Art. 6º - Considera-se reincidência, para os efeitos desta lei, a prática da mesma

infração, cometida pelo mesmo estabelecimento no período de doze meses contados
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da última advertência ou multa.

Art. 7° - A penalidade de interdição de que trata o  inciso III do art. 2º do documento

de licenciamento será aplicada na terceira reincidência, após a aplicação das demais

penalidades. 

Art. 8° - A penalidade de cassação do Alvará de Loc alização e Funcionamento de

Atividades de que trata o inciso IV do art. 2º desta lei será aplicada:

I - após três meses da interdição do estabelecimento, na hipótese de não ter sido

corrigida a irregularidade;

II - na hipótese de descumprimento do auto de interdição.

Art. 9º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A gelatina  é  uma  sobremesa  rápida,  barata  e  saborosa,  por  isso

mesmo muito oferecida às crianças. No entanto, pesquisa realizada pela Associação

de Consumidores Pro Teste, com 11 pós para gelatina sabor morango, indica que

além de conterem açúcar em excesso e edulcorante (adoçantes), os pós apresentam

também um corante artificial conhecido como corante artificial Amarelo Crepúsculo.

O  corante  artificial  Amarelo  Crepúsculo  provoca  distúrbios  no  público  infantil,

associados à hiperatividade. No continente europeu já existem leis que proíbem o uso

desse corante.

Diante  do  exposto,  apresento  o  projeto  a  meus  pares  nesta  Casa  Legislativa,

compartilhando esta iniciativa que certamente atende ao interesse público e merece

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 61/2011

Institui o Dia Estadual de Combate à Pedofilia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica instituído o Dia Estadual de Combate à Pedofilia,  a ser celebrado,

anualmente, no dia 18 de maio.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Nosso projeto pretende instituir no calendário mineiro o Dia Estadual

de Combate à Pedofilia, na mesma data do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à

Exploração Sexual de Crianças e Adolescente. Nossa intenção é sinalizar e firmar a

posição  de  Minas  quanto  a  esse  ato  repugnante  da  pedofilia,  que  precisamos

combater a todo custo e de todas as formas possíveis.

Por  isso  este  nosso projeto  e  a  esperança de merecermos  o  apoio  de  nossos

nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 62/2011

Cria a Política Estadual de Antipichação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada Política Estadual de Antipichação.

Parágrafo  único  -  A Política  de  que  trata  esta  lei  será  implantada  pelo  Poder

Executivo em articulação com os Municípios.

Art. 2º - A Política de que trata esta lei visa conter a poluição visual provocada pela

pichação no Estado.

Art. 3º - São diretrizes da Política de que trata esta lei:

I - recuperar e promover a qualidade visual do ambiente urbano no Estado por meio

do combate à pichação;

II  -  conscientizar  os  cidadãos  dos  malefícios  que a  prática  da  pichação  traz  à

coletividade.

Art. 4º - A Política de que trata esta lei promoverá, entre outras, as seguintes ações:

I - realização de campanhas culturais e educativas;

II - intensificação da fiscalização em parceria com os Municípios;

III - desenvolvimento de estratégias de combate à pichação.

Art. 5º - As campanhas culturais e educativas de que trata o inciso I do art. 4º terão

como objetivos:

I - promover a conscientização quanto aos prejuízos relacionados à pichação; 
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II  -  estimular  e  divulgar  as  boas  iniciativas  relacionadas  com  a  promoção  da

qualidade visual;

III -  promover práticas artísticas que, como o grafite ou a pintura mural, possam

contribuir para a qualidade visual do ambiente urbano e desestimular a prática da

pichação;

IV - inserir socialmente as pessoas envolvidas com pichação.

Art. 6º - Esta lei será regulamentada no prazo de cento e vinte dias contados da

data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A qualidade visual do ambiente urbano, já bastante prejudicada pela

desordem  característica  dos  seus  diversos  elementos,  tem  sido  intensamente

degradada pela prática da pichação. Além de provocar desconforto visual, a pichação

desvaloriza  imóveis,  descaracteriza  monumentos  e  inutiliza  equipamentos  do

mobiliário urbano.

Considerando essas questãos, apresento este projeto de lei que procura recuperar

e promover a boa qualidade visual do ambiente urbano no Estado mineiro, por meio

do estabelecimento de política destinada especificamente a combater a pichação.

Certo da propriedade da proposta, conto com o apoio dos demais parlamentares

desta Casa para sua aprovação.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 63/2011

Institui o Dia Estadual da Comunidade Italiana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual da Comunidade Italiana, a ser comemorado,

anualmente, no dia 2 de junho.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei pretende instituir  o Dia Estadual da Comunidade
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Italiana como forma de comemorar e homenagear a presença e a participação dos

italianos na construção e no desenvolvimento do Estado mineiro, que os recebeu tão

carinhosamente e que deve a esses nossos irmãos grande parte do progresso e da

prosperidade conquistados.

Diante do exposto, esperamos o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 64/2011

Dispõe sobre a atividade de guias de turismo no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Para os efeitos desta lei, é considerado guia de turismo o profissional que,

devidamente  cadastrado  no  Instituto  Brasileiro  de  Turismo  -  Embratur  -,  exerce

atividades de acompanhar, orientar e transmitir informações a pessoas ou grupos, em

visitas,  excursões urbanas,  municipais,  estaduais,  interestaduais,  internacionais  ou

especializadas.

Parágrafo único - A atuação do guia de turismo no Estado está condicionada ao seu

cadastramento na Secretaria de Estado do Turismo.

Art. 2º - É vedado aos grupos de excursões de turistas, mesmo que acompanhados

de guias de turismo nacional ou internacional, quando em visita ao Estado, dispensar

a prestação e serviços do guia de turismo cadastrado na Secretaria de Estado do

Turismo.

Parágrafo único - É obrigatória a contratação de um guia de turismo cadastrado na

Secretaria  de  Estado  do  Turismo  por  hotéis,  agências,  operadoras  e  outros

promotores de eventos, quando da realização de atividades turísticas no Estado.

Art. 3º - Os guias de turismo deverão submeter-se a programas de reciclagem e

aperfeiçoamento anuais a ser organizados pela Secretaria de Estado de Turismo, em

conjunto com as entidades representativas da classe.

Art. 4º - Constituem atribuições do guia de turismo:

I - acompanhar, orientar e transmitir informações às pessoas ou grupo de pessoas

em excursões ou em visita ao Estado;
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II  - portar, quando em serviço, a identificação de guia de turismo, fornecida pela

Secretaria de Estado de Turismo;

III - promover e orientar os necessários despachos e a liberação de passageiros ou

suas respectivas bagagens, nos terminais de embarque e desembarque, rodoviários,

ferroviários, aéreos;

IV - ter acesso gratuito a museus, bibliotecas, galerias de arte, feiras de exposição,

quando  estiver  conduzindo  ou  não  pessoas  ou  grupos  em  visita  ao  Estado,

observadas as normas de cada um dos estabelecimentos aqui referidos e desde que

devidamente credenciado como guia de turismo.

Art. 5º - No exercício da sua função, o guia de turismo deverá comportar-se com

absoluta  probidade,  dedicação  e  responsabilidade,  zelando  pelo  bom  nome  do

turismo brasileiro.

Art. 6º - No exercício do trabalho será exigida do guia turístico a apresentação do

número de seu registro, juntamente com os nomes dos passageiros, na relação a ser

fornecida à Secretaria de Estado de Turismo, Polícia Federal e Polícia Estadual.

Art.  7º  -  No  caso  de  veículo  fretado  para  fins  turísticos,  a  transportadora  será

obrigada a relacionar também o nome e o número de registro do guia turístico na lista

dos passageiros.

Parágrafo único - A circulação de veículos sem a emissão das guias a que se refere

o “caput” deste artigo sujeitará a transportadora ou agência de turismo à penalidade.

Art. 8º - O guia de turismo deve observar os seguintes itens de conduta ambiental:

I - respeitar o plano de monitoramento do impacto da visitação e o número ideal de

usuários estabelecidos para as atividades e atrativos turísticos;

II  -  evitar  que  se  jogue  lixo  nos  locais  utilizados,  responsabilizando-se  pelo

recolhimento  dos  dejetos  encontrados nas  trilhas  e  nas  margens dos  rios,  dando

destino final adequado;

III - evitar que se apanhem, coletem ou retirem flores e plantas silvestres;

IV - evitar que se agrida a fauna regional;

V - não colocar e evitar que coloquem qualquer tipo de propaganda ou anúncio nas

margens ou leito  dos rios,  nas árvores,  pedras,  trilhas e caminhos,  evitando-se a

poluição visual do atrativo, salvo autorização expressa do órgão público competente;
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VI -  denunciar,  quando possível,  qualquer ação de depredação ambiental,  como

caça, pesca ilegal e desmatamento irregular;

VII - utilizar somente as trilhas pré-determinadas, evitando-se os atalhos;

VIII  -  respeitar  o  ambiente,  evitando fazer  barulho,  contribuindo para  diminuir  a

poluição sonora;

IX - não cortar e evitar que se cortem galhos de árvores desnecessariamente;

X - tentar garantir a conduta de mínimo impacto em ambientes naturais.

Art. 9º - Caberá à Secretaria de Estado de Turismo em conjunto com o Ministério do

Turismo garantir o cumprimento do disposto nesta lei.

Art. 10 - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Parágrafo único - A reincidência obriga o infrator ao pagamento da multa prevista

em dobro.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto tem por objetivo evitar a prática ilegal da atividade de guia

de  turismo  no  Estado,  ao  mesmo  tempo  que  fortalece  essa  atividade,  criando

condições  objetivas  para  o  seu  amplo  exercício  em  Minas  Gerais,  fomentando  o

crescimento e o desenvolvimento do turismo estadual, além de criar novos empregos

no  mercado  de  trabalho,  com  profissionais  atuantes  no  Estado,  devidamente

capacitados e cadastrados nos órgãos que especifica.

Julgando ser um projeto de extrema importância, contamos com o apoio dos nossos

nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 65/2011

Dispõe sobre a utilização de uniforme fora das dependências hospitalares e áreas

correlatas em todo o Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedada a utilização de uniforme fora das dependências hospitalares e
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áreas correlatas a todos os profissionais da área da saúde que mantenham contados

direto com pacientes.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  resultará  na  aplicação  de

penalidade administrativa.

Art. 3º - Caberá ao Poder Executivo a fiscalização do disposto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: “Muitos hospitais aumentaram os esforços para enfatizar a importância

dos médicos lavarem suas mãos. Mas e suas roupas?” Essa foi a chamada de uma

matéria jornalística a respeito da preocupação com a contaminação hospitalar, que

nas roupas utilizadas pode atingir o índice de até 95%.

Além das preocupações com infecções hospitalares e um número cada vez maior

de bactérias resistentes a medicamentos, as vestimentas de médicos, enfermeiras e

outros funcionários da saúde - usadas tanto dentro quanto fora do hospital - estão

atraindo mais atenção.

Enquanto peritos em controle de infecções publicaram extensas pesquisas sobre os

benefícios da lavagem de mãos e esterilização de equipamentos em hospitais, pouco

se  sabe  sobre  o  papel  que  gravatas,  jalecos,  camisas  e  uniformes  sujos

desempenham na disseminação de bactérias.

A discussão reacendeu neste ano quando o Serviço Nacional de Saúde Britânico

impôs uma regra de “nu abaixo dos cotovelos”, impedindo que os médicos usassem

gravatas e mangas compridas, ambas conhecidas por acumular germes à medida

que os médicos passam de um paciente para outro.  Mas enquanto alguns dados

sugerem que as roupas dos médicos estão infestadas de germes, não há evidências

de que os trajes tenham um papel efetivo na disseminação de infecções hospitalares.

E alguns pesquisadores relatam que pacientes têm menos confiança em médicos

vestidos de forma casual.

Ainda assim, especialistas dizem que a ausência de evidências não significa que

não haja riscos - significa apenas que não há pesquisas confiáveis. Diversos relatos

sugerem  que  as  roupas  de  funcionários  do  sistema  de  saúde  podem  ser  um
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reservatório de germes perigosos.

Em  2004,  um  estudo  do  Centro  Médico  Hospitalar  de  Nova  York,  no  Queens,

comparou  as  gravatas  de  40  médicos  e  estudantes  de  medicina  com  as  de  10

guardas  de  segurança.  Metade das  gravatas  usadas  pelo  primeiro  grupo era  um

depósito de germes, em comparação a apenas uma em dez do segundo grupo. As

gravatas dos médicos abrigavam diversos elementos patogênicos, incluindo os que

podem levar a infecções por estafilococos ou a pneumonia.

Outro estudo num hospital de Connecticut buscou avaliar o papel desempenhado

pelas roupas na disseminação de “staphylococcus aureus” resistente a meticilina, ou

MRSA (da sigla em Inglês). O estudo descobriu que se um funcionário entrar numa

sala onde o paciente tem MRSA, a bactéria passaria às suas roupas em cerca de

70% das vezes, mesmo se a pessoa nunca tocar o paciente.

“Nós sabemos que a bactéria consegue viver por longos períodos em tecidos”, diz

Márcia Patrick, perita em controle de infecções em Tacoma, Washington, e coautora

dos  procedimentos  da  Associação  de  Profissionais  de  Controle  de  Infecções  e

Epidemiologia para a eliminação do MRSA em hospitais.

Regras de hospitais encorajam os funcionários a tirar os uniformes imundos antes

de ir para casa, mas especialistas em controle de infecções dizem que a aplicação

nem sempre é eficiente. Médicos e enfermeiras são frequentemente vistos usando

uniformes no metrô e demais meios de transporte e estabelecimentos comerciais.

Patrick,  diretora  de  prevenção  e  controle  de  infecções  para  o  MultiCareHealth

System, em Tacoma, diz ser improvável que um breve contato com um funcionário de

saúde vestindo uniforme no metrô leve a uma infecção. “A probabilidade é que o risco

seja baixo, mas tampouco é zero”, disse ela.

Enquanto o papel  das roupas na disseminação de infecções ainda não foi  bem

estudado, alguns hospitais na Dinamarca e Europa adotaram práticas de controle de

infecções  de  amplo  alcance,  que  incluem  provisões  de  trajes  usados  pelos

funcionários  dentro  e fora do  hospital.  Trabalhadores de ambos  os sexos têm de

trocar por uniformes fornecidos pelo hospital quando chegam para trabalhar, e até

mesmo vestir calçados esterilizados de plástico, também fornecidos pelo hospital. No

final do dia, eles colocam novamente suas roupas para ir embora. O foco na lavagem
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das mãos, na esterilização, no controle e exame de roupas parece ter funcionado: na

Dinamarca, menos de 1% de infecções por estafilococos envolvem grupos resistentes

da bactéria, enquanto nos Estados Unidos os números chegam a 50% em alguns

hospitais.  Mas  os  hospitais  americanos  operam  com  orçamentos  estreitos  e  não

conseguiriam oferecer roupas e sapatos a todos os funcionários. Além disso, muitos

hospitais não têm o espaço extra para instalações de lavanderia.

Ann  Marie  Pettis,  diretora  de  prevenção  a  infecções  do  Centro  Médico  da

Universidade de Rochester, diz que a maioria dos hospitais está focando na lavagem

de mãos e na esterilização dos equipamentos, que são métodos comprovados de

reduzir  a  disseminação de infecções.  Mas ela  acrescenta  que seu hospital,  como

muitos outros, tem uma política contra o uso do uniforme fora do trabalho, mesmo

sem  evidências  reais  de  que  roupas  sujas  representem  um  risco  a  pessoas  da

comunidade.

“O senso comum nos diz que as roupas que usamos como fornecedores de saúde

devem estar sempre limpidamente lavadas e passadas”, diz Pettis. Afinal de contas

ela continua, o uso de uniforme hospitalar em público “aumenta o medo” entre os

consumidores.

“Não acho que devemos alimentar isso”, diz ela. “Uniformes de hospitais não devem

ser usados fora dele, e ponto final.”’

Eis os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei, contando com o

apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 66/2011

Dispõe  sobre  a  certificação  de  isenção  de  risco  à  saúde  do  material  escolar

destinado às crianças de até 12 anos de idade e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todo o material escolar destinado a crianças de até doze anos de idade,

comercializados  no âmbito do Estado de Minas Gerais,  deverá ter  certificado dos

órgãos públicos competentes de que são isentos de quaisquer riscos para a saúde

física das crianças.
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Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a multa de 100

Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), cobrada em dobro na

reincidência.

Art. 3º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta

de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  orçamento  vigente,  e

suplementadas se necessário.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Inicialmente,  convém  lembrar  que  em  nada  estamos  ferindo

competência constitucional  com este nosso projeto de lei,  uma vez que a própria

Carta Magna, no seu art. 24, especificamente no inciso XII, é clara ao afirmar que

cabe também aos Estados legislarem sobre assuntos relacionados à saúde, conforme

disposto  abaixo:  “Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados,  e  ao  Distrito  Federal

legislar concorrentemente sobre: XII- previdência social, proteção e defesa da saúde”

(grifos nossos).

Recentes matérias jornalísticas, apresentadas pela grande imprensa, dão conta de

que não raro crianças colocam na boca e mesmo engolem borrachinhas e colas com

aroma de morango ou outras frutas, entre outros produtos que estimulam a degustá-

los.

Além disso, há, inúmeras vezes, componentes tóxicos nas tintas empregadas para

pintar as lancheiras, como também nas demais tintas utilizadas nas aulas de artes e

pintura em geral.

Finalmente,  existem  alguns  materiais  escolares  com  potencialidade  para  cortar.

Entre esses se destacam réguas muito finas e pontudas, além de apontadores de

lápis com perfuração cortante.

Assim, é urgente que a produção e a venda desses produtos sejam feitas de modo

responsável,  garantindo  a  segurança  das  crianças  por  certificado  emitido  pelos

órgãos competentes, indicando a segurança dos materiais usados.
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Diante do exposto, contamos, uma vez mais, com o inestimável apoio de nossos

nobres  pares  para  a  aprovação  desta  importante  proposta  para  a  segurança  da

saúde.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 67/2011

Dispõe sobre normas de comercialização do pão integral no Estado e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º- Constará na embalagem do pão integral comercializado no âmbito do Estado

a expressão “integral” se o produto tiver mais que 51% (cinquenta e um por cento) de

grãos integrais na sua composição.

Parágrafo  único  –  Todos  os  produtos  de  que  trata  esta  lei  incluirão  nas  suas

embalagens os percentuais de grãos integrais que possuem em suas composições.

Art. 2º- Produtos que contiverem grãos integrais acima de 15% (quinze por cento) a

51% (cinquenta e um por cento), utilizarão na embalagem a expressão “semi-integral

ou com adição de farinha integral”.

Art. 3º- O produto que contiver adição de grão integral inferior a 15% (quinze por

cento) não utilizará em suas embalagens, nenhuma referência de que se trata de

produto “integral”  ou “semi-integral  ou com adição de farinha integral”,  e  qualquer

outra expressão que possa induzir o consumidor ao entendimento de que o produto é

integral.

Art.  4º- Os produtos que contiverem fibras adicionadas artificialmente conterão a

expressão “com fibra artificial” em suas embalagens.

Art. 5º- Os órgãos públicos competentes analisarão e certificarão esses produtos.

Art. 6º- O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de 1.000 Ufemgs (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

§ 1º - Em caso de reincidência, o infrator estará sujeito a:

I - pagamento em dobro da multa prevista;

II - suspensão da inscrição estadual;

§ 2º- A aplicação de penalidade prevista neste artigo não exclui a responsabilidade
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quanto à propaganda enganosa.

Art. 7º- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 8º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Inicialmente  convém  lembrar  que  em  nada  estamos  ferindo

competência constitucional  com este nosso projeto de lei,  uma vez que a própria

Carta Magna, em seu art. 24, especificamente no inciso XII, é clara ao afirmar que

cabe também aos Estados legislar sobre assuntos relacionados à saúde, conforme

disposto abaixo: “Art. 24- Compete à União, aos Estados, e ao Distrito Federal legislar

concorrentemente sobre: XII- previdência social, proteção e defesa da saúde”( grifos

nossos).

Cabe  considerar  que  a  questão  central  deste  projeto  envolve  saúde  pública  e

mesmo  a  defesa  do  consumidor  (inciso  VIII,  do  mesmo  artigo  constitucional

mencionado), situações em que o Estado é autorizado a legislar concorrentemente.

A venda de produtos que não correspondem exatamente à condição de “integrais”

prejudica o consumidor que o adquire pensando estar consumindo um pão que o

auxiliará  a  prevenir  problemas  circulatórios,  incidência  de  câncer  ou  diabetes.  É

verdadeira propaganda enganosa.

Hoje existem inúmeras marcas de pães chamados “integrais”. Esse mercado de

produto “integral” já supera em vendas, em muitas linhas de produto, os demais que

não são integrais.

Ocorre, no entanto, que o consumidor termina por comprar, como naquele velho

ditado popular, gato por lebre. A maior parte desses produtos não são efetivamente

integrais.

Isso acontece porque, no País, não há legislação que garanta que esses produtos

contenham  quantidades  suficientes  de  grãos  integrais  para  assim  serem

classificados. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa - afirma que deixou

de regulamentar produtos integrais porque não existe risco sanitário em consumir um

produto que não seja verdadeiramente integral. E, com isso, acaba por não existir
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legislação apropriada. No entanto, há, sim, grande prejuízo para o consumidor.

Em recente matéria jornalística, publicada pelo jornal “O Estado de São Paulo”, do

dia 12 de setembro último, na pág. A-28,  e intitulada “Falta de padrão coloca em

xeque o pão integral”,  com textos da jornalista Fabiane Leite, fica claro que quem

adquire o produto está pensando em preservação da saúde.  Para o consumo do

produto, além de ter recomendação da Organização Mundial da Saúde - OMS - e do

Guia Alimentar da População Brasileira, do Ministério da Saúde, que indicam, para a

saudável e boa alimentação diária, a utilização de cereais integrais, frutas e verduras,

fica certo, na matéria jornalística, que quem o consome se preocupa em tentar evitar

doenças cardiovasculares, câncer e diabetes, pela quantidade expressiva de fibras

que esses alimentos possuem.

No entanto, o consumidor não está adquirindo aquilo que espera. Os percentuais de

grãos integrais são diminutos. Nos EUA um produto para ser vendido como integral

deve ter no mínimo 51% de grãos integrais em sua composição.

O  problema  é  sério.  Tanto  assim  que  o  Ministério  Público  do  Rio  de  Janeiro

pretende um acordo com as empresas produtoras para que definam as quantidades

exatas de grãos integrais adicionadas aos produtos. Todavia, isso ainda precisa ser

ampliado.

Pretendemos com este projeto de lei  a preservação da saúde e do consumidor,

estabelecendo percentuais idênticos aos adotados no mercado americano.  Ou,  se

assim as empresas não desejarem proceder, ao menos que indiquem efetivamente as

quantidades de grãos integrais que os produtos possuem, sem, no entanto, utilizarem

a denominação “integral”.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

desta importante proposta.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 68/2011

Estabelece a obrigatoriedade do uso e fornecimento de materiais que protejam da

radiação ultravioleta.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatório o fornecimento de bloqueador solar ou vestuário fotoprotetor

aos agentes e servidores públicos estaduais que, no exercício de suas atividades,

estejam expostos à radiação ultravioleta.

Parágrafo único - O Poder Executivo definirá o nível de radiação ultravioleta que

configure a situação referida no “caput” deste artigo e o nível mínimo de proteção do

bloqueador e do vestuário fotoprotetor.

Art. 2º - O fornecimento do bloqueador ou vestuário fotoprotetor referido no art. 1º é

de responsabilidade do Poder Executivo.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto tem como finalidade a proteção à saúde do trabalhador

que, durante a prática de suas atividades, fica intensamente exposto ao sol e corre os

mais variados riscos no que diz respeito a sua saúde. Um deles é a possibilidade de

contrair da mais simples às mais graves doenças da pele, como o câncer.

Faz-se  necessária,  portanto,  a  adoção  de  medidas  que  previnam  tais

consequências.  Este  projeto  é  uma dessas  medidas,  por  isso  peço  o  apoio  dos

nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 69/2011

Dispõe sobre a utilização de telha ecológica nas obras públicas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Na construção  de novas  obras  públicas,  o  uso de  telhas  de  cimento-

amianto será substituído pelo uso de telhas ecológicas, nos termos desta lei.

§ 1º - Estende-se o disposto no “caput” deste artigo a reforma de obra pública que

implique aumento da área construída da edificação.

§ 2º - No que se refere à reforma, o uso das telhas ecológicas está condicionado à

compatibilidade  destas  com  a  obra  já  existente,  comprovada  por  meio  de  laudo

técnico.
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Art. 2° - Será dispensado o uso de telhas ecológica s em construção de obra pública

nos casos em que se comprove, por meio de laudo técnico, que o uso desse tipo de

telha é inviável técnica ou economicamente.

Art. 3° - Para fins do disposto nesta lei, entende- se por telha ecológica aquela que é

fabricada a partir de materiais reciclados, como o papel, o papelão ou as embalagens

do tipo longa vida, e que recebe proteção impermeabilizante.

Parágrafo único -  A telha ecológica a ser utilizada nas obras públicas estaduais

deverá respeitar parâmetros mínimos de qualidade e desempenho a serem definidos

em regulamento desta lei.

Art. 4° - A implementação do uso da telha ecológica  em obra pública obedecerá ao

seguinte cronograma:

I - nos três primeiros anos seguintes à publicação desta lei, a proporção do uso de

telhas ecológicas em relação ao uso de telhas de cimento-amianto deve atingir, pelo

menos, 30% (trinta por cento);

II - do quarto ao sexto ano seguintes à publicação desta lei, a proporção do uso de

telhas ecológicas em relação ao uso de telhas de cimento-amianto deve atingir, pelo

menos, 60% (sessenta por cento);

III  -  a partir  do sétimo ano seguinte à publicação desta lei,  o uso das telhas de

cimento-amianto deve ser totalmente substituído pelo uso de telhas ecológicas.

Art. 5° - O regulamento desta lei estabelecerá, ent re outros assuntos:

I - critérios para a comprovação da inviabilidade técnica ou econômica a que se

refere o art. 2º;

II - parâmetros mínimos de qualidade e desempenho a que se refere o parágrafo

único do art. 3º.

Art. 6° - Esta lei será regulamentada no prazo de c ento e vinte dias contados da

data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: O objetivo do projeto de lei ora apresentado é estimular a utilização da

telha ecológica no Estado em substituição à telha de cimento- amianto.
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A telha ecológica é aquela fabricada a partir de materiais reciclados como o papel, o

papelão  ou  as  embalagens  do  tipo  longa  vida  e  que  recebe  proteção

impermeabilizante. Os benefícios de sua utilização em comparação com o uso das

telhas de cimento-amianto são vários e bastante significativos.

A telha ecológica é mais leve, portanto exige menor madeiramento no telhado, e

tem manuseio e transporte facilitados, o que determina maior economia; é excelente

redutor  sonoro;  apresenta  baixa  condutividade térmica,  o que torna  os  ambientes

menos quentes; e é mais flexível, inquebrável e durável; além de não ser poluente

nem tóxica. A utilização da telha ecológica também promove a economia de matérias-

primas naturais, o reaproveitamento de resíduos sólidos e a redução da poluição e do

volume de material encaminhado a aterros sanitários. 

Baseado  nessas  vantagens,  nosso  projeto  de  lei  se  propõe  a  disseminar  o

conhecimento a respeito da telha ecológica e a sua ampla utilização no Estado, a

partir do exemplo do próprio poder público.

Pelo exposto,  espero contar  com o apoio  dos nobres pares à aprovação desta

iniciativa.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 70/2011

Institui a Semana Estadual de Prevenção da Epidermólise Bolhosa

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual da Epidermólise Bolhosa, a ser realizada

na primeira semana de março.

Art. 2º - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, serão realizados:

I - ações de saúde que visem a ampliar o atendimento aos portadores da doença,

oferecendo exames para a prevenção e detecção da doença;

II  -  campanhas de conscientização sobre a doença e tratamentos diversos, bem

como de educação quanto à igualdade de direitos entre os cidadãos, com vistas a

abolir qualquer tipo de discriminação e preconceito;

III - atividades em espaços interativos a serem criados para que os portadores da
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doença  possam  se  comunicar  com  outros  portadores,  visando  a  ampliação  de

informações e o aumento da autoestima;

IV -  programas  de  incentivo  à  integração  de  sistema de  saúde,  poder  público,

médicos, terapeutas e de todos aqueles que são responsáveis direta ou indiretamente

pelo tratamento da doença.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto pretende instituir  a Semana Estadual de Prevenção da

Epidermólise  Bolhosa  como  forma  de  prevenir  a  doença  e  amenizar  as  suas

consequências,  bem  como  estimular  esforços  coletivos  em  torno  dos  problemas

pessoais suportados por aqueles que sofrem dessa patologia.

Diante do exposto, comprova-se a importância deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 71/2011

Proíbe  a  fabricação,  o  comércio,  a  armazenagem  e  a  utilização  de  tintas,

pigmentos, vernizes, corantes e similares que contenham metais pesados tais como

chumbo e cromo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam proibidos a fabricação, o comércio, a armazenagem e a utilização de

tintas,  pigmentos,  vernizes,  corantes  e  outros  produtos  similares,  que contenham

metais pesados tais como chumbo e cromo.

Art. 2º - Esta lei será divulgada também mediante afixação obrigatória de cartaz na

indústria, comércio, feiras e exposições dos produtos de que trata, contendo o seu

texto e prestando maiores esclarecimentos a respeito, inclusive relativos ao risco de

alteração  genética  em  seres  humanos  decorrente  da  contaminação  por  metais

pesados.

Art. 3º - O descumprimento ao disposto nesta lei obrigará o infrator ao pagamento

de multa no valor equivalente a 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado

de Minas Gerais), aplicada em dobro no caso de reincidência.
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Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A  proposição  que  ora  submetemos  à  apreciação  desta  egrégia

Assembleia Legislativa tem por finalidade proteger a saúde pública, na medida em

que  proíbe  a  fabricação,  o  comércio,  a  armazenagem  e  a  utilização  de  tintas,

pigmentos, vernizes e corantes que contenham metais pesados, tais como chumbo e

cromo.

Além  de  seu  objetivo  de  proteção  à  saúde,  visa,  também,  à  orientação  do

consumidor  quanto  aos  malefícios  de  referidos  componentes  em  tintas  e

assemelhados.

Com  efeito,  a  adição  dessas  substâncias  químicas,  classificadas  como  metais

pesados,  às  formulas  de  tintas  e  outros  produtos  pode  colocar  a  saúde  do

consumidor em risco e, por extensão, a saúde pública.

Uma  vez  agregados  à  composição  das  tintas,  os  metais  pesados,  mesmo  em

baixos teores, podem causar intoxicação e outros danos a seres humanos, inclusive

alterações genéticas.

A propósito,  verifique-se  o  elucidativo  trabalho  “Metais  pesados  e  seus efeitos”,

divulgado  pelo  sítio  www.mundodoquimico.hpg.com.br,  na  rede  mundial  de

computadores - internet.

“Acredita-se que os metais, talvez, sejam os agentes tóxicos mais conhecidos pelo

homem. Há,  aproximadamente,  2.000 anos a.C.,  grandes quantidades de chumbo

eram obtidas de minérios, como subproduto da fusão da prata, e isso provavelmente

tenha sido o início da utilização desse metal pelo homem.

Os metais pesados diferem de outros agentes tóxicos porque não são sintetizados

nem  destruídos  pelo  homem.  A  atividade  industrial  diminui  significativamente  a

permanência  desses  metais  nos  minérios,  bem  como  a  produção  de  novos

compostos, além de alterar a distribuição desses elementos no planeta.

A presença de metais muitas vezes está associada à localização geográfica, seja

na água ou no solo, e pode ser controlada, limitando o uso de produtos agrícolas e

proibindo a produção de alimentos em solos contaminados com metais pesados.
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Todas as formas de vida são afetadas pela presença de metais, dependendo da

dose e da forma química. Muitos metais são essenciais para o crescimento de todos

os tipos de organismos, desde as bactérias até mesmo o ser humano, mas eles são

requeridos em baixas concentrações e podem danificar sistemas biológicos.

Os metais são classificados em elementos essenciais: sódio, potássio, cálcio, ferro,

zinco, cobre, níquel e magnésio; micro-contaminantes ambientais: arsênico, chumbo,

cádmio, mercúrio, alumínio, titânio, estanho e tungstênio; e elementos essenciais e

simultaneamente  microcontaminantes:  cromo,  zinco,  ferro,  cobalto,  manganês  e

níquel.

Os efeitos tóxicos dos metais sempre foram considerados como eventos de curto

prazo,  agudos  e  evidentes,  como anúria  e  diarréia  sanguinolenta,  decorrentes  da

ingestão  de  mercúrio.  Atualmente,  ocorrências  a  médio  e  longo  prazo  são

observadas,  e  as  relações  causa-efeito  são  pouco  evidentes  e  quase  sempre

subclínicas. Geralmente esses efeitos são difíceis de serem distinguidos e perdem

em especificidade, pois podem ser provocados por outras substâncias tóxicas ou por

interações entre esses agentes químicos.

A manifestação dos efeitos tóxicos está associada à dose e pode distribuir-se por

todo  o  organismo,  afetando  vários  órgãos,  alterando  os  processos  bioquímicos,

organelas e membranas celulares.

Acredita-se que pessoas idosas e crianças sejam mais susceptíveis às substâncias

tóxicas.  As  principais  fontes  de  exposição  aos  metais  tóxicos  são  os  alimentos,

observando-se um elevado índice de absorção gastrointestinal.

Em  adição  aos  critérios  de  prevenção  usados  em  saúde  ocupacional  e  de

monitorização  ambiental,  a  biomonitorização  tem  sido  utilizada  como  indicador

biológico de exposição, e toda substância ou seu produto de biotransformação, ou

qualquer  alteração  bioquímica  observada  nos  fluídos  biológicos,  tecidos  ou  ar

exalado, mostra a intensidade da exposição e/ou a intensidade dos seus efeitos.

CHUMBO (Pb) - Há mais de 4.000 anos o chumbo é utilizado sob várias formas,

principalmente por ser uma fonte de prata. 

Antigamente, as minas de prata eram de galena (minério de chumbo), um metal

dúctil,  maleável,  de  cor  prateada  ou  cinza-azulada,  resistente  à  corrosão.  Os
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principais  usos  estão  relacionados  às  indústrias  extrativa,  petrolífera,  de  baterias,

tintas e corantes, cerâmica, cabos, tubulações e munições.

O chumbo pode ser incorporado ao cristal na fabricação de copos, jarras e outros

utensílios, favorecendo o seu brilho e durabilidade. Assim, pode ser incorporado aos

alimentos durante o processo de industrialização ou no preparo doméstico.

Compostos de chumbo são absorvidos por via respiratória e cutânea. Os chumbos

tetraetila  e tetrametila  também são absorvidos através da pele intacta,  por  serem

lipossolúveis.

O sistema nervoso, a medula óssea e os rins são considerados órgãos críticos para

o  chumbo,  que  interfere  nos  processos  genéticos  ou  cromossômicos  e  produz

alterações na estabilidade da cromatina em cobaias, inibindo reparo de DNA e agindo

como promotor do câncer.

A relação chumbo - síndrome associada ao sistema nervoso central depende do

tempo  e  da  especificidade  das  manifestações.  Destaca-se  a  síndrome  encéfalo-

polineurítica (alterações sensoriais, perceptuais, e psicomotoras), síndrome astênica

(fadiga,  dor  de  cabeça,  insônia,  distúrbios  durante  o  sono  e  dores  musculares),

síndrome hematológica (anemia hipocrômica moderada e aumento de pontuações

basófilas  nos  eritrócitos),  síndrome  renal  (nefropatia  não  específica,  proteinúria,

aminoacidúria,  uricacidúria,  diminuição  da  depuração  da  uréia  e  do  ácido  úrico),

síndrome  do  trato  gastrointestinal  (cólicas,  anorexia,  desconforto  gástrico,

constipação ou diarréia), síndrome cardiovascular (miocardite crônica, alterações no

eletrocardiograma, hipotonia ou hipertonia,  palidez facial  ou retinal,  arteriosclerose

precoce  com  alterações  cerebrovasculares  e  hipertensão)  e  síndrome  hepática

(interferência de biotransformação).

CROMO (Cr) - O cromo é obtido do minério cromita, metal de cor cinza que reage

com os ácidos clorídrico e sulfúrico.  Além dos compostos bivalentes,  trivalentes e

hexavalentes,  o cromo metálico e ligas também são encontrados no ambiente  de

trabalho.  Entre  as  inúmeras  atividades  industriais,  destacam-se:  galvanoplastia,

soldagens,  produção  de  ligas  ferro-cromo,  curtume,  produção  de  cromatos,

dicromatos, pigmentos e vernizes.

A absorção  de  cromo  por  via  cutânea  depende  do  tipo  de  composto,  de  sua
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concentração e do tempo de contato. O cromo absorvido permanece por longo tempo

retido na junção dermo-epidérmica e no estrato superior da mesoderme.

A maior parte do cromo é eliminada através da urina, sendo excretada após as

primeiras horas de exposição. Os compostos de cromo produzem efeitos cutâneos,

nasais,  broncopulmonares,  renais,  gastrointestinais  e  carcinogênicos.  Os cutâneos

são  caracterizados  por  irritação  no  dorso  das  mãos  e  dos  dedos,  podendo

transformar-se  em  úlceras.  As  lesões  nasais  iniciam-se  com  um  quadro  irritativo

inflamatório,  supuração  e  formação  crostosa.  Em  níveis  broncopulmonares  e

gastrointestinais  produzem  irritação  bronquial,  alteração  da  função  respiratória  e

úlceras gastroduodenais."

Pelo exposto e  por  julgarmos a proposta de extrema importância  para  a  saúde

pública, esperamos contar com o apoio dos nossos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 72/2011

Proíbe a venda a menores de dezoito anos e a exposição pública de revistas, DVDs

CDs e cartazes com conteúdo erótico ou pornográfico em bancas, livrarias, locadoras

de filmes ou congêneres.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a venda a menores de dezoito anos e a exposição pública de

revistas, DVDs, CDs e cartazes com conteúdo erótico ou pornográfico em bancas,

livrarias, locadoras de filmes ou congêneres.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator a:

I - advertência por escrito;

II - multa de 1.000 (mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais);

III - cassação da Inscrição Estadual.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em sessenta dias.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto visa a proteger as crianças e os jovens dos malefícios
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causados pela exposição de material pornográfico nos estabelecimentos comerciais e

não  tem  a  intenção  de  prejudicar  os  comerciantes,  mas  apenas  garantir  que  as

crianças e os adolescentes não fiquem expostos à pornografia exibida livremente nas

ruas das cidades de nosso Estado. 

O projeto determina que livrarias, bancas de jornais e revistas e congêneres que

comercializam esse tipo de material deverão conservá-los sob sua guarda, somente o

colocando ao alcance dos clientes, quando por eles solicitado. Esse tipo de material

deverá ser disposto em local reservado; apenas pessoas adultas acima de 18 anos

poderão acessá-lo,  ficando expressamente proibido  o ingresso de menores de 18

anos aos locais e nas áreas destinados à comercialização desse material. 

Esta proposição pretende evitar o manuseio de material pornográfico por crianças e

adolescentes e a vexatória exposição pública à pornografia a que todos cidadãos são

hoje submetidos, ao passarem em frente a bancas de jornais e revistas. 

A exposição prematura a esse material, quando a criança ainda não despertou a

sua atenção para assuntos sexuais, pode comprometer o desenvolvimento sadio da

sexualidade e prejudicar a inserção normal do indivíduo no meio social. A infância e a

juventude de nosso país vêm sendo expostas a uma quantidade enorme de material

erótico e pornográfico. Tal situação possui um percentual de deseducação e mesmo

de perversão muito grande.

Diante do exposto, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 73/2011

Torna obrigatória a realização de exames de prevenção da doença renal crônica

nos hospitais e centros de saúde da rede pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os hospitais e centros de saúde da rede pública estadual ficam obrigados a

realizar, gratuitamente, exames de prevenção da doença renal crônica sempre que, a

critério médico, esse procedimento seja julgado conveniente.

Parágrafo único - Para efeitos desta lei, são considerados exames de prevenção da
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doença renal crônica os exames de urina tipo I e creatinina sanguínea.

Art. 2º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de noventa dias

contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A doença  renal  é  uma doença  silenciosa  que,  se  diagnosticada  a

tempo, poderá ser curada. Em casos mais avançados, será necessária uma dieta

rígida, que muitas vezes não é seguida e, por via de consequência, dificilmente o

indivíduo  conseguirá  livrar-se  do  incômodo  de  uma  hemodiálise  rotineira.  Tudo

poderá ser evitado se exames rotineiros forem realizados pela rede pública de saúde.

Por  isso  este  nosso projeto,  para  o qual  esperamos o  apoio  de nossos nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 74/2011

Torna obrigatória a reserva 5% (cinco por cento) de mesas e cadeiras para idosos,

portadores de  deficiência físico-motora e para mulheres gestantes,  nas praças de

alimentação dos “shopping centers” e nos restaurantes no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os “shopping centers” e Restaurantes, estabelecidos no Estado, mantidos

pela iniciativa pública ou privada, deverão destinar, no mínimo, 5% (cinco por cento)

de seus lugares para uso exclusivo de pessoas com deficiência físico-motora, idosos

e gestantes.

Parágrafo único - Os lugares reservados para o cumprimento ao disposto nesta lei

deverão ser identificados por avisos ou por alguma característica que os diferencie

dos assentos destinados ao público em geral. 

Art. 2º - Os estabelecimentos alcançados pela presente lei deverão, de igual forma,

adaptarem-se para o acesso e uso por usuários de cadeiras de rodas.

§ 1º - A adaptação a que se refere o “caput” deste artigo resume-se na instalação

de  rampas  ou  de  elevadores,  de  portas  cuja  largura  comporte  a  passagem  de
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cadeiras de rodas, de aparelhos sanitários apropriados para o uso de pessoas com

deficiência;

§ 2º - Estarão desobrigados do cumprimento da presente lei, total ou parcialmente,

aqueles estabelecimentos que apresentarem laudo técnico firmado por profissional

habilitado, comprovando a impossibilidade de adaptar-se para os fins previstos nesta

lei;

§ 3º - No caso previsto no parágrafo anterior, caberá ao Poder Executivo Estadual,

através do  órgão competente,  verificar  a veracidade das informações contidas no

laudo técnico.

Art. 3º - É concedido o prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação desta

lei, para que os estabelecimentos dispostos no “caput” do art. 1º realizem todas as

adaptações necessárias e exigidas na presente lei.

Art. 4º - Transcorrido o prazo previsto no "caput", ficarão os estabelecimentos que

descumprirem esta lei sujeitos às seguintes penalidades: 

I - advertência, na primeira autuação; 

II - multa de 100 Ufmgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais), se não

sanada a irregularidade no prazo de 30 (trinta) dias, após a advertência;

III  -  multa  de  500  Ufmgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  Gerais

(quinhentas),  se não sanada a irregularidade no prazo de 30 (trinta)  dias,  após a

aplicação da multa prevista no inciso II; 

IV - multa de 1500 Ufmgs (um mil e quinhentas Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais), por mês, até que seja sanada a irregularidade, caso as adaptações

não tenham sido providenciadas no prazo de 30 (trinta)  dias, após a aplicação da

multa prevista no inciso III. 

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de cento e vinte

dias após a sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A presente propositura visa à obrigatoriedade da reserva de 5% de

mesas  e  cadeiras  para  idosos,  portadores  de  deficiência  físico-motora  e  para
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mulheres  gestantes,  nas  praças  de  alimentação  dos  “shoppings  centers”  e  nos

restaurantes, no âmbito estadual.

Dessa maneira, as gestantes, os idosos e os deficientes físicos não terão mais que

esperar até que surjam vagas.

Podemos verificar a dificuldade da vida social das pessoas com deficiência, em

situações  às  quais  a  iniciativa  privada  deveria  se  adequar,  se  amoldar  para  dar

acessibilidade  aos  deficientes,  que  também  podem  participar  de  entretenimentos,

pois, também são consumidores.

Muitas destas pessoas têm o desejo de ir a “shoppings” ou a um restaurante, mas

ficam desestimuladas, pois não terão acessibilidade a eles, o que lhes impede de

estar em sociedade ou de buscar oportunidades de sair a passeio com parentes ou

familiares.

Diante do exposto, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares para

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 75/2011

Institui a certificação “Selo Verde Saúde Pública e Bem-Estar Animal do Estado de

Minas Gerais”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a certificação “Selo Verde Saúde Pública e Bem-Estar Animal

do Estado de Minas Gerais”, a ser outorgada às Prefeituras e entidades civis que

desenvolvam ações que visem à saúde do ser humano, à saúde e ao bem-estar da

população animal e ao equilíbrio do meio ambiente. 

Art.  2º  -  Fica criada a  Comissão de Outorga do Certificado “Selo Verde Saúde

Pública e Bem-Estar Animal do Estado de Minas Gerais”, a ser constituída por:

I - três membros da Secretaria Estadual de Saúde, dois deles, obrigatoriamente,

Médicos Veterinários;

II - dois membros da Secretaria Estadual de Meio Ambiente.

Art.  3º -  Compete à Comissão criada no art.  2º estabelecer estudos, análises e

critérios  sobre  a  excelência  das  atividades  desenvolvidas  pelas  prefeituras  e
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entidades civis em ações direcionadas à saúde do ser humano, à saúde e ao bem-

estar da população animal e ao equilíbrio do meio ambiente.

Art. 4º - A outorga do Selo se dará mediante a atribuição de pontos que cada ação

comportará, com base em critérios e quantificação definidos pela Comissão a que se

refere o art. 2º.

Art.  5º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A domesticação  de  animais,  como  os  canídeos,  felinos,  equinos,

suínos e aves,  entre outros,  possibilitou a introdução de diferentes relações entre

seres humanos e animais domésticos. Com o passar dos séculos essa relação foi se

alterando de tal forma que hoje esses animais são imprescindíveis ao dia a dia do

homem, em diferentes atividades da vida moderna, do lazer à alimentação.

Por  exemplo,  desde  que  os  cães  e  gatos  foram  domesticados,  o  ser  humano

tornou-se  responsável  por  prover  suas  necessidades,  controlar  a  sua  população,

zelar pela sua saúde e bem-estar (Jöchle, 1991; Arambulo; Beran; Escudero, 1972).

Entretanto, a criação e o manejo inadequados desses animais pelo ser humano tem

como consequência populações de cães e gatos sem controle, o que representa um

risco à saúde humana, ambiental e dos próprios animais.

A Organização Mundial de Saúde recomenda programas efetivos de controle de

populações de cães e gatos baseados em educação, registro e identificação, controle

da reprodução por meio do método cirúrgico de esterilização e legislação pertinente.

A diminuição da renovação populacional reduz o número de animais susceptíveis a

doenças  infecciosas,  geralmente  filhotes,  fator  que  contribui  para  o  controle  das

zoonoses.

Dessa  forma,  o  desenvolvimento  de  estratégias  de  trabalhos  participativos  e

intersetoriais  nas  intervenções  de  controle  de  populações  de  cães  e  gatos  é  de

fundamental importância para a promoção da responsabilidade social da comunidade

pelo controle de seus animais de estimação. 
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A presente proposição tem por  escopo instituir  o  certificado "Selo Verde Saúde

Pública  e  Bem-Estar  Animal  do  Estado  de  Minas  Gerais",  com  o  objetivo  de

salvaguardar a saúde e o bem-estar animal e preservar a saúde pública e o equilíbrio

do meio ambiente, como forma de destacar as ações nesse sentido.

Pelo exposto, esperamos contar com o apoio de nossos nobres pares à aprovação

deste projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 76/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade do fornecimento da Declaração de Pertences aos

hóspedes pela rede hoteleira do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  a  rede  hoteleira  do  Estado  obrigada  a  oferecer  ao  hóspede  a

Declaração de Pertences, contida no Anexo I desta lei.

§ 1º - Será fornecida ao hóspede uma via da Declaração de Pertences, após seu

devido preenchimento.

§ 2º - A declaração a que se refere o “caput” deste artigo ficará arquivada por meio

eletrônico durante o período de seis meses.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator ao pagamento de

multa no valor de 1.000 Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais - Ufemgs.

Parágrafo  único  -  A  reincidência  obriga  o  infrator  ao  pagamento  de  multa

equivalente ao dobro equivalente ao do valor previsto no art. 2º.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

ANEXO I

Declaração de Pertences 

I - Dados do hotel 

Nome:

CNPJ:

Endereço:
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Telefone:

II - Dados do responsável pelo hotel:

Nome:

Carteira de identidade:

Endereço:

Telefone:

III - Dados do hóspede:

Nome:

Endereço:

Carteira de identidade:

Telefone:

Hospedagem: Entrada - Saída - 

IV - Relação dos Pertences 

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

6 -

7 -

8 -

9 -

10 -

Data:

Assinaturas: Hotel -

Hóspede -

Justificação: A imprensa tem noticiado alguns casos de desaparecimento de objetos

de hóspedes deixados nas dependências privativas de hotéis. À luz do Código de

Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela segurança do hóspede e de seus

pertences  nas  dependências  de  hotéis  é  de  inteira  responsabilidade  dessas

empresas.
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A Declaração de Pertences não é oferecida usualmente,  embora corresponda à

conduta correta por parte da rede hoteleira. 

Buscando facilitar essa relação de consumo, conferindo-lhe mais transparência e

objetividade,  apresentamos esse projeto, que obriga a rede hoteleira do Estado a

oferecer  ao  hóspede  a  Declaração  de  Pertences,  em  documento  oficialmente

estabelecido,  com  entrega  de  uma  via  ao  hóspede,  para  seu  maior  conforto  e

segurança. Além disso, a proposição determina a aplicação de sanção à empresa que

infringir as determinações legais.

Por considerarmos esta proposição de extrema importância, contamos com o apoio

de nossos nobres pares para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 77/2011

Dispõe sobre  a implantação e os  valores,  no Estado de Minas Gerais,  do piso

salarial de que trata o art. 7º, V, da Constituição da República.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica regulado o piso salarial das categorias profissionais dos trabalhadores

no  Estado,  que  prestam  serviços  de  natureza  não  eventual  e  tenham  como

tomadores de serviço:

I - as pessoas físicas;

II - as pessoas jurídicas de direito privado, que sejam estabelecidas ou que tenham

filial, sucursal ou escritório de representação no Estado;

III - as empresas públicas e sociedades de economia mista federais, estaduais e

municipais, que sejam estabelecidas ou que tenham unidade de atuação ou filial no

Estado.

Parágrafo único - Esta lei não se aplica aos salários dos:

I - servidores públicos estaduais, municipais e federais;

II - empregados cujos pisos salariais estejam definidos em lei federal, convenção ou

acordo coletivo.

Art. 2º - Os pisos salariais dos empregados integrantes das categorias profissionais
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enumeradas  na  Classificação  Brasileira  de  Ocupações  -  Grandes  Grupos

Ocupacionais - serão de:

I  -  R$710,00 (setecentos  e  dez reais),  para  os  Trabalhadores Empregados nas

Atividades Agropecuárias, Florestais e da Pesca, correspondentes ao Grande Grupo

Ocupacional 6;

II  -  R$720,00 (setecentos e vinte reais), para os Trabalhadores Empregados em

Serviços  e  Vendedores  do  Comércio  em  Lojas  e  Mercados,  correspondentes  ao

Grande Grupo Ocupacional 5;

III  -  R$725,00  (setecentos  e  vinte  e  cinco  reais),  para  os  Trabalhadores  de

Recuperação e Manutenção, correspondentes ao Grande Grupo Ocupacional 9;

IV - R$740,00 (setecentos e quarenta reais), para os Trabalhadores de Serviços

Administrativos, correspondentes ao Grande Grupo Ocupacional 4;

V -  R$755,00 (setecentos e cinquenta e cinco reais),  para os  Trabalhadores da

Produção  de  Bens  e  Serviços  Industriais,  correspondentes  aos  Grandes  Grupos

Ocupacionais 7 e 8;

VI  -  R$870,00  (oitocentos  e  setenta  reais),  para  Técnico  de  Nível  Médio

correspondente ao Grande Grupo 3.

§ 1º - Para as categorias profissionais para as quais se exija escolaridade de nível

superior e cujos pisos salariais não estejam fixados em lei federal, o piso será de R$

1.160,00 (mil cento e sessenta reais).

§ 2o - Os valores fixados neste artigo serão reajustados na mesma data definida

para o salário mínimo nacional unificado, utilizando-se a variação do Índice Nacional

de Preços ao Consumidor - INPC -, somada à taxa de crescimento do Produto Interno

Bruto - PIB - estadual, no período.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Celinho do Sinttrocel

Justificação:  A Constituição Federal,  no  art.  7º,  V,  garantiu  aos  trabalhadores  o

direito a um “piso salarial  proporcional à extensão e à complexidade do trabalho”.

Através da Lei Complementar nº 103, de 14/7/2000, a União autorizou os Estados a

legislarem sobre a matéria, dispondo no art. 1º: “Os Estados e o Distrito Federal ficam
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autorizados a instituir, mediante lei de iniciativa do Poder Executivo, o piso salarial de

que trata o inciso V do art. 7º da Constituição Federal para os empregados que não

tenham  piso  salarial  definido  em  lei  federal,  convenção  ou  acordo  coletivo  de

trabalho”.

Todavia,  esse  dispositivo,  mesmo tendo  o  mérito  de  reconhecer  para  os  entes

federativos estaduais a prerrogativa de disporem sobre o direito em foco, afigura-se

inconstitucional.  A União,  amparada no art.  22,  parágrafo único,  da Carta  Magna,

pode autorizar o Estado a legislar sobre matéria que lhe seja privativa, mas uma lei

complementar  federal  não pode substituir  as  constituições estaduais,  pretendendo

atribuir  iniciativa privativa a tal  ou qual  Poder  no interior  de outro ente federativo,

porquanto interferiria indevidamente na sua distribuição própria de competências e

violaria o seu sistema de separação de Poderes.

Logo, à citada lei federal complementar não caberia corrigir ou completar o texto da

Constituição  Estadual  sobre  a  iniciativa  para  proposição  de  leis.  Ademais,  em

assuntos de natureza constitucional e jurisdicional de natureza tão polêmica, faz-se

prudente aplicar também o princípio da razoabilidade, deixando operar o art. 70, § 2º,

da Lei Maior de Minas Gerais:  “A sanção expressa ou tácita  supre a iniciativa do

Poder Executivo no processo legislativo”. 

Ao longo dos últimos anos, alguns governos e assembleias estaduais debateram o

mesmo assunto e aprovaram leis similares. Atualmente, já foram implantados pisos

próprios no Paraná, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e

em São Paulo. Note-se que tais Estados guardam consideráveis semelhanças com a

formação social de Minas Gerais. Além disso, o assunto é recorrente nas três últimas

legislaturas mineiras, o que por si só expressa o reconhecimento de sua relevância

social e de seu interesse legislativo.

A proposição em análise tem dois objetivos principais: melhorar as condições de

vida  dos  trabalhadores  que  recebem  salário  mínimo,  compondo  a  parte  mais

necessitada da população mineira, e fortalecer o mercado interno, potencializando o

desenvolvimento de Minas Gerais. Concomitantemente, colocará nosso Estado em

posição de destaque na Federação brasileira,  no  que  diz  respeito  ao  esforço  de

alcançar  mais  justiça  social,  e  também  reforçará  o  papel  desta  Casa  diante  da
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conhecida  assimetria  entre  poderes,  mormente  porque  os  constituintes  de  1988

apenas lhe reservaram competências residuais.

A questão social  que exprime é  sem dúvida  central.  Trata-se de assegurar  aos

empregados  menos  protegidos  remunerações  superiores  à  do  salário  mínimo

nacionalmente  unificado.  Não  há,  entretanto,  qualquer  risco  de  competição  com

outras  entidades,  tais  como  sindicatos,  reconhecidas  como  encarregadas  das

negociações sobre pisos e reajustes salariais das categorias que representam. Na

prática,  a  proposição  fortalece  a  atuação  sindical,  criando,  para  os  grupos

hipossuficientes das relações laborais, que não tenham alcançado satisfatório nível

de organização, mais um instrumento de proteção.

Nessa  perspectiva,  a  proposição  em  tela  institui  seis  faixas  salariais  que  se

agrupam a partir das categorias profissionais estabelecidas no Código Brasileiro de

Ocupações. Aborda ainda uma sétima categoria, que abrange ocupações que exigem

escolaridade superior e não têm piso salarial nacional. Os valores para cada um dos

níveis  foram arbitrados  à luz de três  fatores principais,  ponderados  ao longo dos

estudos  prévios  realizados  quando  da  elaboração  do  projeto:  a  necessidade  do

aumento de renda dos assalariados, a preservação da capacidade econômica dos

empregadores,  especialmente  no  caso  das  pequenas  e  microempresas,  e  o

imperativo do desenvolvimento socioeconômico estadual e nacional.

Assim, os critérios consubstanciados no projeto harmonizam vários princípios, com

a  finalidade  de  incrementar  a  renda  percebida  pelos  empregados  formais  e  de

contribuir  para  que  se  iniba  a  migração  de  trabalhadores  e  empresários  para  o

danoso  mercado  informal,  bem  como  para  que  se  promova  um  crescimento

econômico sustentável no conjunto da sociedade mineira. A propósito, relatórios de

diversos órgãos - oficiais e privados - destacam os impactos positivos do piso regional

no mercado de trabalho e na economia como um todo, já nos seus primeiros anos de

vigência.  Demonstram,  também,  seu  papel  como  instrumento  de  acréscimo  dos

rendimentos dos trabalhadores de baixa renda, inclusive na esfera da informalidade,

com repercussões virtuosas no aumento do emprego e na prevenção à criminalidade.

Ao mesmo tempo, verificou-se que após a implantação do piso regional cresceram

as admissões com remunerações mais próximas ao piso e a diminuição daquelas
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com  remunerações  próximas  ao  salário  nacional  unificado,  o  que  indica  um

deslocamento  positivo  na  referência  para  os  salários  iniciais.  Justifica-se  a

inaplicabilidade da medida às remunerações dos servidores públicos estaduais, que

são regidas por legislação específica, às dos municipais, sobre as quais há vedação

expressa em lei complementar federal, e às relativas a contratos de aprendizagem,

cuja exclusão se deve às peculiaridades do seu regime jurídico, com ausência de

vínculo empregatício e reduzida jornada de trabalho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 78/2011

Institui o Dia de Prevenção e Combate ao Câncer de Próstata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituído o  Dia Estadual  de Prevenção e Combate ao Câncer  de

Próstata, a ser comemorado no dia 7 de novembro.

Parágrafo único -  A data de  que trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá  constar  no

calendário oficial do Estado.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação: O presente projeto visa instituir o Dia Estadual de Combate ao Câncer

de Próstata, estabelecendo um marco para a conscientização dessa modalidade de

câncer,  mais  frequente  entre  os  homens  e  a  segunda maior  causa de  morte  por

câncer no Brasil.

A escolha do dia 7 de novembro justifica-se por ser o referido mês dedicado ao

combate ao câncer.

Pelo exposto, e pela enorme relevância social dessa matéria, consolidando ainda

mais a democracia em nossa cidade, conto com o apoio dos nobres pares no sentido

de aprovarmos este projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 79/2011

Institui a Política Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Próstata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituida a Política Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de

Próstata.

Art. 2º - A Política Estadual de Prevenção e Controle do Câncer de Próstata tem

como objetivos:

I - estabelecer e difundir de forma eficaz ações de prevenção do câncer de próstata,

com o fim de aumentar a probabilidade de cura dos doentes;

II - estabelecer estudos e identificar condições que propiciem melhoria na qualidade

de vida do doente, assim como a expansão dos serviços de assistência oncológica;

III  -  promover  e  desenvolver  recursos  humanos  na  área  de  saúde  visando  ao

aperfeiçoamento da assistência oncológica.

Art. 3º - É competência do Poder Executivo Estadual:

I - assistir a pessoa doente de câncer de próstata de forma ampla e eficaz, seja por

amparo médico, psicológico ou social;

II  -  estimular,  por  intermédio  de  campanhas  anuais,  em  parceria  com  órgãos

competentes das demais unidades da Federação, a realização de exames para a

detecção do câncer de próstata e demais formas de prevenção;

III  -  estabelecer  campanha  institucional  pelos  meios  de  comunicação  com

mensagens sobre o câncer de próstata e a necessidade da sua prevenção;

IV - propor parcerias com universidades, sociedades civis organizadas, sindicatos,

organizações não governamentais  do setor de saúde e entidades médicas para a

realização  de  palestras  e  debates  sobre  o  câncer  de  próstata,  suas  formas  de

prevenção e tratamento;

V - apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico direcionado à prevenção, ao

enfrentamento  e  ao  controle  do  câncer  de  próstata,  bem  como  à  formação  e

atualização dos trabalhadores de serviços de saúde;

VI - determinar formas de controle, cadastro e avaliação dos riscos do câncer de

próstata.

Art. 4º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a contar da
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data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação: As doenças da próstata são frequentes ao longo da vida do homem.

Se não forem diagnosticadas a tempo, podem trazer sequelas,  como infertilidade,

impotência  sexual,  infecção  generalizada,  problemas  urinários  e  até  mesmo

ocasionar  a  morte.  Ademais,  sabe-se  que  o  câncer  de  próstata  é  uma  doença

silenciosa, que causa qualquer sintoma em seu início, justamente no canal da uretra,

fazendo o homem sentir dores ao urinar. Por essa razão, a identificação da doença se

dá principalmente pelo exame do toque retal, conjugado com a biópsia, sendo esse

exame necessário a partir dos 45 anos. Estima-se que mais de 400 mil homens com

mais de 45 anos sejam portadores da doença sem saber da sua existência.

Destarte,  torna-se necessária uma política estadual  de prevenção e controle do

câncer  de  próstata,  para  que  sejam  estabelecidas  formas  eficazes  de  ações  de

prevenção à doença,  criando condições para a melhoria da qualidade de vida do

doente, com a promoção e o desenvolvimento dos profissionais de saúde visando ao

aperfeiçoamento do tratamento oncológico.

Pelo exposto e pela enorme relevância social de que se reveste esta matéria, conto

com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 80/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de quadra poliesportiva nos projetos de

construção de novos loteamentos públicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  inclusão  de  quadras  poliesportivas  nos  projetos  de

construção de novos loteamentos públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais,

com o objetivo de estimular a prática de atividades esportivas.

§ 1º - Por atividades esportivas entende-se a atividade realizada de modo voluntário

e assistemático, sem qualquer relação contratual e remuneração, numa perspectiva

de lazer.
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§ 2º - Caberá a secretaria de habitação o controle e a fiscalização do disposto neste

artigo.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Liza Prado 

Justificação: No mundo em que vivemos, o esporte é essencial ao aperfeiçoamento

físico e mental do ser humano, desenvolvido como prática livre ou com a finalidade

competitiva.

Dessa  forma,  este  projeto  visa  contribuir  para  a  integração  dos  praticantes,  a

promoção  da  saúde  e  da  educação  permanente,  a  ocupação  do  tempo  livre,  a

inclusão  social,  o  exercício  consciente  da  cidadania  e  o  lazer,  bem  como  o

desenvolvimento qualitativo de uma cultura corporal desportiva e lúdica.

A  Constituição  Federal  preconiza  que  é  dever  do  Estado  fomentar  práticas

desportivas, sendo estas um direito do cidadão. Contudo, ainda são insuficientes as

iniciativas do poder público que assegurem a oferta de oportunidades desportivas em

geral  e,  especialmente,  no  que  se  refere  à  construção  de  uma  infraestrutura

adequada de qualidade para tais práticas deportivas.

Assim,  tornar  obrigatória  a  inclusão  de  quadras  poliesportivas  nos  projetos  de

construção de novos loteamentos públicos no âmbito do Estado de Minas Gerais é

uma maneira de evitar que se mantenham e se acumulem os problemas decorrentes

da ausência de área adequada para a prática do desporto de participação. Somente

dessa forma estaremos assegurando condições adequadas a toda população para a

prática do desporto e do lazer.

Pelo  exposto,  e  pela  enorme  relevância  social  de  que  trata  esta  matéria,

consolidando ainda mais a democracia em nosso Estado, conto com o apoio dos

nobres pares para aprovarmos este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI N° 81/2011

Modifica a Lei nº 14.892, de 17 de dezembro de 2003, que altera a denominação e

o  objeto  da  Companhia  Mineradora  de  Minas  Gerais  -  Comig  -  e  dá  outras
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providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 14.892, de 17 de dezembro de 2003,

o seguinte parágrafo único, cuja redação é a que se segue:

“Art. 2º - A Codemig tem por objeto a promoção do desenvolvimento econômico do

Estado,  cabendo-lhe  exercer  as  atribuições  especificadas  em  seu  estatuto  e

especialmente:

Parágrafo único - Dos recursos obtidos com o disposto nos incisos III, IV e V do

“caput” deste artigo, 5% do valor arrecadado será destinado ao Fundo de Proteção e

Defesa do Consumidor - FEPDC -, criado pela Lei Complementar nº 66, de 22 de

janeiro de 2003.”.

Art.  2º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação: Sabemos que a Codemig é um órgão estadual cuja receita é uma das

maiores de nosso Estado.

A Lei Complementar nº 66, de 22/1/2003, criou o Fundo de Proteção e Defesa do

Consumidor - FEPDC -, que visa a financiar ações para o cumprimento dos objetivos

da Política Estadual de Relações de Consumo, de forma a prevenir e reparar danos

causados ao consumidor.

Desde já, conto com o apoio dos meus nobres pares desta Casa para aprovarmos

esta proposição, que muito beneficiará nossos cidadãos e nosso Estado.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 82/2011

Institui o Programa Desoneração Fiscal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  instituído  no  âmbito  do  Estado  de  Mi nas  Gerais  o  Programa
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Desoneração  Fiscal,  que  reduz  a  alíquota  do  Imposto  sobre  Circulação  de

Mercadorias e Serviços - ICMS - dos produtos e dos serviços negociados no Estado,

de 18% (dezoito por cento) para 10% (dez por cento).

Parágrafo único - O programa de que trata o “caput” deste artigo visa a ampliar a

arrecadação do Estado de Minas Gerais, através do aumento linear das transações

de mercadorias e serviços.

Art. 2º - O programa de que trata o art. 1º desta lei deverá ser implantado por um

período mínimo de dez dias, sempre com inicio no mês de janeiro de cada ano.

Art.  3° -  O  programa  será  implantado  através  de  dec reto-lei  baixado  pelo

Governador do Estado.

Art. 4° - Para que as empresas comerciais e industr iais, empresários ou prestadores

de serviços tenham direito ao programa, deverão obrigatoriamente estar em dia com

suas obrigações fiscais e comprovar o abatimento da redução do ICMS, a favor do

comprador,  seja  atacadista,  seja consumidor  final,  imprescindivelmente através  de

documento fiscal, conforme trata o art. 1º desta lei, sobre o preço final dos produtos

negociados no Estado de Minas Gerais.

Art.  5° -  O  pagamento  da  parcela  de  10% (dez por  ce nto)  do  ICMS ao órgão

arrecadador  do  Tesouro  Estadual  deverá  ser  quitado  no  mesmo  mês  da  venda

efetuada.

Parágrafo único - O não cumprimento do exposto neste artigo implicará a cobrança

do  ICMS na forma que o  imposto,  sobre  o  produto  ou  a  atividade  de  serviço,  é

cobrado pelo Estado.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação: Esta proposição institui o Programa Desoneração Fiscal, com o intuito

de aumentar a arrecadação de ICMS pelo Estado. Apesar de reduzir o valor do tributo

de  18% para  10%,  dando margem de queda na  arrecadação,  tem o  objetivo  de

diminuir de forma considerável o número de empresas sonegadoras de impostos no

Estado.  Temos  como  exemplo  iniciativas  adotadas  em  diversos  Estados  norte-

americanos, como a Flórida, Nova York, Texas, a Carolina do Sul, Iowa, Connecticut,
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Maryland e o Distrito de Columbia. Eles ofereceram aos consumidores período de

isenção fiscal principalmente em roupas e calçados.

Nosso  projeto  tem  o  objetivo  de  propor  ao  Estado  aprimorar  tais  iniciativas,

sugerindo a extensão desta pauta a todos os produtos negociados no atacado e no

varejo no Estado de Minas Gerais, com a incidência do Imposto sobre Circulação de

Mercadorias e Serviços - ICMS -, garantindo a manutenção e, quiçá, até o aumento

dos postos de trabalho nas empresas, além de incremento da atividade econômica

ligada ao transporte, ao turismo, ao setor hoteleiro. Tal medida irá atrair consumidores

de Estados limítrofes, exatamente quando é menor o movimento comercial, em face

da  saída  de  grande  número  de  pessoas  de  nosso  Estado  na  época  das  férias

escolares.

A desoneração fiscal terá início sempre no mês de janeiro de cada ano, por um

período mínimo de dez dias.

Desde  já,  conto  com  o  apoio  dos  meus  nobres  pares  para  aprovarmos  esta

proposição, que muito beneficiará nossos cidadãos e nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 83/2011

Altera a Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os incisos VI e VIII e o § 2º do art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro

de 2000, passam a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º - (...)

VI  -  produção  de  alimentos  e  de  oleaginosas  para  fabricação  de  biodiesel:  os

valores  decorrentes  da  aplicação  dos  percentuais  à  frente  de  cada  item  serão

distribuídos aos Municípios segundo os seguintes critérios:

a) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de acordo com

a relação percentual entre a área cultivada do Município e a área cultivada do Estado,

referentes à média dos dois últimos anos;

b) parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do total será distribuída de acordo com

a relação percentual entre o número de pequenos produtores rurais do Município e o
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número de pequenos produtores rurais do Estado;

c)  parcela  de  16%  (dezesseis  por  cento)  do  total  será  distribuída  entre  os

Municípios onde exista programa de extensão rural, que atenda especialmente aos

pequenos produtores rurais, de acordo com a relação percentual entre o número de

pequenos produtores rurais atendidos e o número total de pequenos produtores rurais

existentes no Município;

d) parcela de 6% (seis por cento) do total será distribuída entre os Municípios onde

exista Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável e Plano Municipal

de  Desenvolvimento  Rural  em  execução,  respeitada  a  mesma relação  percentual

estabelecida na alínea "b" deste inciso;

e)  parcela  de  16%  (dezesseis  por  cento)  do  total  será  distribuída  entre  os

Municípios onde existam programas de apoio à produção de pequenos produtores, de

acordo  com  a  relação  percentual  entre  o  número  de  pequenos  produtores  rurais

atendidos e o número total de pequenos produtores rurais existentes no Município,

sendo 6% (seis por cento) para mecanização, 4% (quatro por cento ) para sementes

e mudas, 4% (quatro por cento) para calcário e fertilizantes e 2% (dois por cento)

para pequenos animais;

f) parcela de 12% (doze por cento) do total será distribuída entre os Municípios

onde  existam  programas  de  apoio  à  comercialização  da  produção  de  pequenos

produtores, sendo 4% (quatro por cento ) para manutenção de estruturas físicas para

a comercialização de produtos "in natura" e processados, 4% (quatro por cento ) para

manutenção  de  equipamentos  de  beneficiamento,  transformação,  classificação  e

embalagem,  2%  (dois  por  cento)  para  disponibilização  de  transporte  para  a

comercialização de  produtos  e  2% (dois  por  cento)  para  compra  de  produtos  de

pequenos produtores para utilização em escolas, creches, hospitais, asilos e outras

instituições públicas;

(...)

VIII - meio ambiente: observados os seguintes critérios:

a) parcela de, no máximo, 1/3 (um terço) do total será distribuída aos Municípios

cujos sistemas de tratamento ou disposição final de lixo ou de esgoto sanitário, com

operação  licenciada  pelo  órgão  ambiental  estadual,  atendam,  no  mínimo,  a,
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respectivamente, 70% (setenta por cento) e 50% (cinqüenta por cento) da população,

sendo que o valor  máximo a ser  atribuído  a cada Município não excederá o seu

investimento,  estimado  com  base  na  população  atendida  e  no  custo  médio  "per

capita" dos sistemas de aterro sanitário, usina de compostagem de lixo e estação de

tratamento de esgotos sanitários, fixado pelo Conselho Estadual de Política Ambiental

- Copam -;

b) parcela de, no máximo, 1/3 (um terço) do total será distribuída aos Municípios

que implantarem sistema de coleta seletiva de resíduos sólidos,  preferencialmente

com a participação de associações de catadores de materiais recicláveis,  sendo a

remuneração de cada Município  calculada em função da quantidade de materiais

recicláveis segregados, conforme dispuser o regulamento;

c) o restante dos recursos será distribuído com base no Índice de Conservação do

Município,  calculado  de  acordo  com  o  Anexo  IV  desta  lei,  considerando-se  as

unidades de conservação estaduais, federais e particulares, bem como as unidades

municipais  que  venham  a  ser  cadastradas,  observados  os  parâmetros  e  os

procedimentos definidos pelo órgão ambiental estadual;

d) a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável fará

publicar, até o último dia do trimestre civil, os dados apurados relativos ao trimestre

imediatamente anterior, com a relação de Municípios habilitados segundo os itens 1,

2 e 3 desta alínea, para fins de distribuição dos recursos no trimestre subsequente;

(...)

§  2º  -  Os  dados  referentes  ao  inciso  VI  deste  artigo,  relativos  à  produção  de

alimentos  e  de  oleagionosas  para  fabricação  de  biodiesel,  serão  fornecidos  pela

Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que fará publicar, a

cada  trimestre  civil,  no  órgão  oficial  dos  Poderes  do  Estado,  as  informações

pertinentes às alíneas enumeradas no mencionado inciso, para fins de distribuição no

trimestre subsequente.".

Art. 2º - O quadro "Critérios de Distribuição" do Anexo I da Lei nº 13.803, de 27 de

dezembro de 2000, passa a vigorar com a seguinte redação:

"ANEXO I

(a que se refere o art. 1º da Lei nº 13.803, de 27 de dezembro de 2000)
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(...)

* - O quadro contendo os Critérios de Distribuição a que se refere o art. 1º da Lei nº

13.803, de 27.12.2000, foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 17.2.2011.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: O marco legal:  A Medida Provisória n° 214, de 13/9/2004, ao propor

alterações na Lei nº 9.478, de 1997, define o biodiesel como um combustível para

motores  a  combustão  interna  com  ignição  por  compressão,  renovável  e

biodegradável,  derivado  de  óleos  vegetais  ou  de  gorduras  animais,  que  pode

substituir parcial ou totalmente o óleo diesel de origem fóssil. Essa mesma medida

provisória  atribui  à  Agencia  Nacional  de  Petróleo  -  ANP -  a  responsabilidade  de

regular  e  autorizar  as  atividades  relacionadas  com  a  produção,  a  estocagem,  a

distribuição  e  a  revenda  de  biodiesel,  fiscalizando-as  diretamente  ou  mediante

convênios  com  outros  órgãos  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  ou  de

Municípios. Além dessas modificações, a Medida Provisória nº 214 de 2004, alterou a

Lei nº 9.847, de 1999, considerando o abastecimento nacional de combustíveis como

de  utilidade  pública,  e  incorporou  as  seguintes  atividades:  produção,  importação,

exportação,  armazenagem, estocagem, distribuição,  revenda e comercialização de

biodiesel.

O  disposto  nas  Leis  nºs  9.478,  de  1997,  e  9.847,  de  1999,  bem  como outras

resoluções da ANP que se vêm sucedendo,  desde 2003,  estabelecem um marco

legal, ainda que incompleto e sujeito a futuras alterações, no tocante às complexas

questões envolvendo a produção, a distribuição e o consumo do biodiesel e seus

derivados (como no caso dos créditos de carbono). Os dispositivos legais exarados

em nível federal não impedem que os entes federados possam estabelecer normas

complementares  que  venham  fortalecer  ou  subsidiar  o  sucesso  no  uso  dos

biocombustíveis.  Esse é o caso da Lei  nº  13.803, de 27/12/2000, que estabelece

normas  para  distribuição  do  ICMS.  O  estímulo  à  produção  de  biodiesel  nos

Municípios  mineiros  será  recompensado  por  uma  maior  ponderação  do  fator  de

conservação para categoria de manejo de unidade de conservação.
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A visão estratégica do governo estadual: Nas orientações para o quadriênio 2003-

2006,  o Governo mineiro formulou a visão de futuro que nos anima: tornar Minas

Gerais o melhor Estado para se viver; mas esse patamar somente será alcançado a

partir  de  uma  "grande  aliança  para  o  desenvolvimento  de  Minas,  congregando

esforços dos poderes públicos estadual e municipal, do setor privado e dos setores

organizados da sociedade mineira". Isso implicará a colaboração de toda a sociedade

e  da  própria  administração  pública,  num  elevado  sentimento  de  autoestima  e  de

confiança,  configurando  o  caminho  estratégico  a  ser  trilhado.  Uma  das  opções

assumidas pelo governo de Minas Gerais, em sintonia com a concepção mais geral

da administração do Estado, a qual vai pautar todas as propostas aqui indicadas, é a

de "promover o desenvolvimento econômico e social em bases sustentáveis", vale

dizer gerando e distribuindo benefícios sem comprometer a perenidade das fontes de

riqueza.

Reconhecendo  que  as  políticas  públicas  haverão  de  considerar,  na  sua

implantação, a geração de emprego e renda, a inclusão social e a sustentabilidade

das atividades produtivas, o governo mineiro acrescenta a exigência dos desafios

gestados do surgimento de uma nova sociedade, derivada dos avanços técnicos e

científicos,  ou  seja,  a  sociedade  do  conhecimento.  De  fato,  a  sociedade

contemporânea  está  alicerçada  em  três  pilares  tecnológicos:  o  energético,  o

microeletrônico e o biotecnológico, considerados "portadores de futuro", nos quais se

deve  investir  para  haver  diversificação  das  fontes  de  riqueza  social.  Os  avanços

sucessivos  e  incontroláveis  na  dinâmica  dessas  três  dimensões  delineiam  as

possibilidades  (que  os  diferentes  grupos  sociais  têm),  de  serem  considerados

incluídos  ou  copartícipes  de  determinada  onda  civilizatória.  As  consequências

imediatas da inserção diferencial no ciclo das revoluções tecnológicas e científicas

(definidoras daqueles pilares) estão no estabelecimento de vanguardas e retaguardas

produtivas que coexistem e se articulam em complexos padrões de relacionamento,

criando entre si relações de autonomia ou heteronomia, com implicações no grau de

acesso ao bem-estar social e à prosperidade coletiva.

O  extraordinário  grau  de  desigualdade  social  observado  entre  nós,  brasileiros,

permitindo  que  ilhas  de  riqueza  sobrevivam  envoltas  por  um  verdadeiro  mar  de
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pobreza,  apresenta  ao  poder  público  o  desafio  de  romper  essa  estrutura

autoperpetuante.  A  resposta  clássica  do  assistencialismo  compensatório  já

demonstrou sua ineficácia em situações e países com o perfil do nosso país. Cabe

imaginar alternativas que não se reduzam a minorar os efeitos perversos do atual

estilo  de desenvolvimento,  construindo saídas que aproximem nossas vanguardas

produtivas das imensas retaguardas que hoje sobrevivem num padrão próximo ao da

África subsaariana. A expressão quantitativa desse fenômeno se encontra nos índices

de  desenvolvimento  humano -  IDH -  encontrados  em  diferentes  regiões,  levando

Minas Gerais a ocupar o 11º lugar no “ranking” brasileiro, posição incompatível com o

peso político, econômico e social do Estado no conjunto da Federação. Entre os 853

municípios mineiros observa-se, também, um hiato entre aqueles com maior grau de

IDH e os com menor grau, numa reprodução regional do padrão encontrado no País

(Cf. IDH do Brasil e dos Municípios mineiros).

Os compromissos mundialmente acertados para promover o desenvolvimento com

justiça  social  respondem,  também,  à  necessidade  histórica  de  erradicar  os

diferenciais que mantêm o povo brasileiro vivenciando, há séculos, o quadro negativo

baseado  em  questões  de  classe,  de  gênero  e  de  etnia.  Promover  ações  que

contribuam  para  a  erradicação  da  pobreza  e  da  desigualdade  beneficiará,

principalmente, milhões de trabalhadores de todos os tipos, além de mulheres e de

afrodescendentes  situados  nos  mais  baixos  patamares  da  escala  social.  O

fortalecimento  efetivo  desses  herdeiros  da  secular  injustiça  que  marca  a  história

brasileira será alcançado não com medidas assistencialistas ou compensatórias, mas

com instrumentos integradores e solidários.

A criação de um nicho solidário autosustentável,  no caso mineiro, aponta para o

setor da energia como um caminho a ser explorado, por paradoxal que possa parecer

tal  empreitada,  pela  associação  costumeira  do  fator  energético  com  a  idéia  de

grandes  empreendimentos.  Energia  remete,  quase  sempre,  a  imagens  de  mega-

estruturas  de  hidroeletricidade,  de  petróleo,  de  carvão  mineral,  de  combustível

nuclear  etc.;  um  reino  de  gigantes  onde  não  se  imagina  haver  lugar  para  a

participação dos pequenos. Mas os avanços organizacionais observados em todo o

mundo sinalizam para o enorme potencial de estruturas em rede,  acarretando um
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modelo  institucional  em  tudo  superior  ao  clássico  arranjo  taylorista.  Combinando

cooperação  com  inovação,  agrupamentos  de  pequenas  empresas  -  flexíveis  e

competentes - conseguem alcançar, na atualidade, resultados empresariais de alto

significado social, deixando para os arquivos da história a suposição de que um único

destino estaria reservado às organizações produtivas. De fato, hoje há expansão, não

necessariamente "para cima" mas, sim, "para os lados", projetando um crescimento

horizontal  com  muito  maior  força  que  a  mera  dilatação  de  pesadas  estruturas

verticalizadas.  Mais  significativa,  ainda,  é  a  possibilidade  de  articular  setores

tecnologicamente  atrasados  com  outros  operando  na  ponta  do  conhecimento,

permitindo  uma  interação  dinâmica  que  resulte  numa  solidária  integração  de

coetâneos, porém não contemporâneos.

O Plano de  Governo  para  o  período  2003/2006 já  apontava  a  necessidade de

atuação mais efetiva de Minas Gerais no campo da energia renovável, postulando,

entre outras  coisas,  a constituição de uma Comissão para "definir  políticas  e sua

implementação,  visando aumentar a produção e o uso da biomassa e da energia

solar,  com  a  consequente  oportunidade  de  criação  de  novos  empregos  nas

localidades  e  nas  regiões".  Em  observância  a  essas  diretrizes  programáticas,

pretende-se criar uma rede de produção de éster graxo, ou biodiesel, alavancando a

economia mineira de forma sustentável, pela mobilização dos recursos da ciência e

da tecnologia já dominados, para o favorecimento das regiões mais pobres e dos

grupos  mais  excluídos.  Isso  se  dará  quer  através  de  ações  que  favoreçam  a

implantação de agroindústrias energéticas, quer através de medidas que possibilitem

a reciclagem de resíduos industriais ou domésticos para produção de combustível.

O  Biodiesel  e  seus  subprodutos:  Na  produção  do  biodiesel  não  são  gerados

resíduos sólidos, e os líquidos resultantes são biodegradáveis, não causando lesões

ambientais. São subprodutos para o biodiesel obtido de óleos virgens: o farelo, ou

torta, de valor excepcional para ração animal e como adubo (a torta de mamona, por

exemplo, combate os nematóides do solo),  e  a glicerina vegetal,  da qual  derivam

insumos  para  produção  de  acrilatos,  fármacos,  cosméticos,  polímeros,  tintas,

explosivos, aditivos,  alimentos e outros  intermediários como álcool  butílico,  ácidos

etc.  Agregue-se a esses subprodutos os  Certificados de Redução de Emissão de
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Dióxido de Carbono, com vistas ao Fundo Protótipo de Carbono - PCF -, pela redução

das  emissões de gases poluentes,  além dos créditos  de  "sequestro  de  carbono",

através do Fundo Bio de Carbono - CBF -, administrados pelo Banco Mundial.

O  biodiesel  reciclado  compreende  outra  linha  de  atuação  do  Programa Mineiro

Solidário  de  Incentivo  à  Produção  e  Consumo  de  Biodiesel  -  Soldiesel  -,

complementar  e  não  conflitante  com  aquela  fundada  no  agronegócio.  Pretende

aproximar os setores populares, principalmente os localizados nos grandes centros

urbanos de Minas Gerais (e que já estejam envolvidos com projetos de reciclagem ou

de reaproveitamento de resíduos), da tecnologia de produção do éster graxo a partir

de óleos de fritura descartados. Se na produção de biodiesel a partir do óleo virgem

(mamona, pinhão manso, girassol etc.) o conceito fundante é o do agronegócio (cujos

princípios organizadores são mobilização e cooperação),  no caso da produção do

éster a partir de óleos de fritura usados a lógica prevalecente é da reciclagem, e os

princípios estruturadores passam a ser os de mobilização e de solidariedade.

Os impactos sociais na produção do biodiesel: O desenvolvimento social de Minas

Gerais  pautado  no  incremento  de  nossa  poupança  interna,  ao  dinamizar  nossa

economia, permite que os padrões de prosperidade sejam alargados, com reflexos

positivos no IDH estadual. A estratégia adotada, de promover o desenvolvimento local

por meio da substituição de importação de um insumo essencial para as atividades

econômicas  -  o  diesel  -,  fortalecerá  a  vida  produtiva  ao  estimular  a  criação  de

inúmeras  atividades  industriais,  como  moendas,  alambiques,  caldeiras,  torres  de

destilação etc., além da ampliação do consumo popular, gerando bem-estar coletivo

em todo o Estado. Não se pode esquecer, ainda, que esse programa possibilitará a

absorção de trabalhadores menos qualificados no campo e na cidade, reduzindo a

pressão sobre o mercado de trabalho do contingente excessivo de trabalhadores de

baixa  qualificação  e  viabilizando  uma  maior  expansão  dos  salários  desses

trabalhadores no mercado. Tal política gerará mecanismos virtuosos de distribuição

de renda, propiciando verdadeiro desenvolvimento em Minas Gerais, sem perda da

competitividade e da produtividade da economia, além de constituir uma nova matriz

de articulação dos setores mais dinâmicos com aqueles excluídos historicamente dos

benefícios do crescimento econômico.
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Deve  ser  considerada  ainda  a  situação  de  áreas  receptoras  de  grandes

investimentos  na  construção  pesada  (empreendimentos  mineradores,  hidrelétricas

etc.), que atraem significativo número de pessoas em busca de alguma oportunidade

para neles trabalharem, e que se veem diante do desafio de posterior  integração,

após  findadas  as  obras.  O  Programa  de  Biodiesel  mineiro  poderá  ser  a  saída

estratégica para o realocamento desses trabalhadores, sazonais ou não, mostrando

um  caminho  para  o  “day  after”,  ou  seja,  propondo  uma  rota  para  integrar

produtivamente a força de trabalho e outras energias sociais que ficarem disponíveis

após o término de investimentos em grandes empreendimentos ligados à construção

pesada.

Os  impactos  regionais  nos  Vales  do  Mucuri  e  do  Jequitinhonha e  no  Norte  de

Minas:  Há  poucas  estratégias  possíveis  de  gerar  processos  de  crescimento

econômico sustentável e virtuoso em regiões áridas ou semiáridas, como é o caso

das regiões dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha e o Norte de Minas. A menos que se

descubra a maneira de explorar algum valioso recurso lá existente, as condições de

sobrevivência  humana  em  tais  regiões  se  tornam  ingratas  e  cruéis.  A  simples

escassez ou intermitência severa de chuvas faz inútil até mesmo terrenos férteis que,

a longo prazo, caminham para a desertificação. A consequência é a demanda por

ações  minoradoras  do  sofrimento  e  da  miséria.  Pela  premência  de  resultados,

conjugada com  a  complexidade do problema,  a  imposição e  a  regra  têm  sido  o

estabelecimento  de  intervenções  assistencialistas,  que  contornam  provisória  e

eventualmente os dramas imediatos, sem constituírem verdadeira solução para os

interessados.

Nesta proposta, o biodiesel é instrumentalizado para ser resposta adequada, eficaz,

eficiente e efetiva para o desenvolvimento de regiões como as dos Vales do Mucuri e

Jequitinhonha  e  o  Norte  de  Minas.  Nelas,  o  biodiesel  é  contemplado  como

instrumento para se tornar base econômica das microrregiões e dos Municípios onde

o programa vier a ser implementado. O elemento propiciador e inspirador, no caso, é

a possibilidade de sucesso da cultura de oleaginosas, como a mamona e o pinhão

manso, como insumos favoráveis para a produção de combustível vegetal e outros

subprodutos,  além  da  viabilidade  de  tais  culturas  nessas  áreas  historicamente
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desfavorecidas. A própria estrutura fundiária da região semiárida mineira, onde 90%

das  propriedades  possuem  menos  de  100  hectares,  já  sinaliza  para  o  potencial

dessas culturas, em tudo vocacionadas para a pequena propriedade e a agricultura

familiar.

Regiões destinadas a assentamentos rurais e a projetos de reforma agrária podem

ser dinamizadas com a construção de pequenas usinas de produção de biodiesel,

levando os assentados atuais e futuros a terem uma fonte segura de renda,  sem

prejuízo de outras atividades agrícolas destinadas à produção de alimentos.

Os  impactos  ambientais:  Por  ser  produzido  a  partir  de  fontes  renováveis  e  ser

biodegradável,  o  biodiesel  é essencialmente um combustível  de caráter  ecológico

comprovado em testes técnico-ambientais em vários países, como Alemanha, Áustria,

Austrália, Estados Unidos, Argentina, Nicarágua, Índia, Mali e outros, e por grupos de

pesquisa  instalados no  Brasil  em diferentes  Estados (Rio  de  Janeiro,  São  Paulo,

Paraná, Rio Grande do Sul etc.). Lugar de destaque no conhecimento já acumulado

fica reservado ao Cetec, vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia, que não só

já  mapeou,  no  início  dos  anos  80  do  século  passado,  as  possibilidades  de

aproveitamento  de  inúmeras  oleaginosas  em  Minas  Gerais  para  produção  de

biodiesel,  como  estudou  detalhadamente  sua  cinética,  num  memorável  trabalho

reconhecido em toda a comunidade científica pelo seu pioneirismo.

A natureza do biodiesel (ecológico, sustentável e democratizador do bem-estar), faz

dele uma “commodity” pública (na qual os benefícios coletivos são preponderantes),

em  contraposição  às  “commodities”  privadas  (típicas  de  bens  de  consumo

individualizados). Nas grandes cidades e nas regiões metropolitanas existentes em

Minas Gerais, onde o consumo do petrodiesel é parte importante do custo de moradia

e do trabalho, o uso do biodiesel poderá ser estimulado nos grandes transportadores

de passageiros e de cargas, acarretando melhorias em termos de qualidade de vida

coletiva (com a redução da poluição ambiental e seus desdobramentos na saúde da

população),  além da socialização dos benefícios econômicos, atingindo não só os

trabalhadores como o setor empresarial em geral. Transportes coletivos mais baratos

e  mais  limpos  geram  resultados  positivos  para  o  poder  público,  para  os

empregadores e para os trabalhadores em seu conjunto. O programa de biodiesel,
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portanto, configuraria uma verdadeira política de transmissão de produtividade aos

rendimentos das famílias trabalhadoras ao contribuir para a redução dos preços dos

bens de consumo popular.

A organização  das  estruturas  produtivas:  O  novo  quadro  desejado  para  Minas

Gerais  é  aquele  onde  pequenos  produtores,  organizados  em sistema coletivo  de

produção (quer como associação, quer como cooperativa, quer como "empresa de

participação comunitária"), participem, direta ou indiretamente, de todas as fases do

processo produtivo que se pretende implementar. Assim, conjuntos de famílias ou de

produtores  independentes  podem,  por  exemplo,  trabalhar  fornecendo  não  só  os

insumos para uma planta industrial de biodiesel mas, também, serem coproprietários

do negócio, auferindo parte dos benefícios resultantes do empreendimento como um

todo. A democratização da propriedade e da prosperidade acarretará um ambiente

social  mais  justo,  diminuindo  simultaneamente  a  pobreza  e  a  desigualdade.

Preferencialmente,  essas  pequenas  unidades  produtoras  de  biodiesel,  operando

articuladamente  com  diferentes  setores  empresariais  e  governamentais,  darão

substância a um tipo de parceria pública e privada, de natureza descentralizada, com

foco  no  desenvolvimento  social  e,  não  somente,  nos  aspectos  meramente

econômicos  de  se  buscar  o  máximo  de  acumulação  em  favor  de  poucos.  Os

resultados  do  agronegócio  brasileiro,  aliás,  mostram  o  quanto  é  possível  haver

grandes  ganhos  financeiros  sem  sua  correlata  democratização.  O  quadro  que

perseguimos é coerente com recomendações recentes do Banco Mundial, indicando

que  o  crescimento  econômico  não  acaba,  necessariamente,  com  a  pobreza  e  a

desigualdade.

A cadeia lógica dos empreendimentos que se pretende fomentar pode ser assim

representada:

*  -  O quadro  contendo a  cadeia  lógica  dos  empreendimentos  que se  pretende

fomentar foi publicado no “Diário do Legislativo”, de 17.2.2011.

Essas  vinculações configuram um  poderoso elemento estruturador  do  programa

pretendido, na medida em que deverá contemplar ações que garantam a viabilidade e

a sustentabilidade econômica das atividades produtivas que promoverá. Assim, não

cuidará  apenas  da  promoção  da  produção  agrícola  dos  insumos  (óleo  e  álcool,
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principalmente)  e seu processamento  primário.  Englobará,  também, a garantia  de

colocação do produto,  os  processos de logística e comercialização bem como as

atividades de pesquisa e assistência técnica nos aspectos tecnológicos, produtivos e

mercadológicos. Mais do que uma intervenção dinamizadora, o que se espera como

resultado deste programa é uma intervenção estruturadora de ordem econômica e

social, gerando efeitos inovadores e estratégicos para toda a sociedade mineira.

Outro componente na produção do éster graxo -  o álcool anidro -  que entra na

composição do biodiesel na proporção de aproximadamente 12%, sinaliza também

para  o  fortalecimento  e  ampliação  da  indústria  alcooleira.  No  caso  brasileiro,  as

nossas condições indicam a necessária opção pelo etanol, em detrimento do metanol,

pela comprovada capacidade do País de produzir álcool a partir de cana-de-açúcar

em grande escala, de maneira descentralizada, característica, aliás, de programas de

produção  de  energia  a  partir  da  biomassa.  A associação  de  pequenas  unidades

produtoras de biodiesel com suas correspondentes unidades de produção de etanol

possibilitaria democratizar o agronegócio em escala nunca alcançada no Brasil.

O desenvolvimento social em Minas Gerais será tão mais expressivo se o enorme

potencial produtivo do biodiesel for associado ao pequeno produtor, organizado em

estruturas solidárias, de maneira a generalizar mais os benefícios da parceria com o

poder público. Apesar de não haver obstáculos tecnológicos (nem gerenciais), para a

formação de grandes ou médios centros de produção de biodiesel, pretende-se que

em Minas Gerais a prioridade seja, inicialmente, a de trabalhar com microunidades

(com potencial produtivo de até um milhão de litros anuais)  e pequenas unidades

(com potencial de produção entre um e cinco milhões de litros anuais). Essa opção

estaria em consonância não só com a múltipla e complexa realidade mineira como,

também, com o propósito maior do Governo mineiro: fazer Minas crescer, com justiça

social e investindo no homem.

Unidades de menor porte têm condições de atender a demandas localizadas (em

empreendimentos,  instituições  ou  serviços),  exigindo  uma logística  de  distribuição

simplificada,  desonerando  assim  os  custos  de  produção.  Não  são  poucos  os

pequenos Municípios  mineiros (entre os 853 existentes),  que despendem grandes

somas  (para  os  padrões  locais)  na  aquisição  de  óleo diesel  para  alimentar  seus
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ônibus, caminhões, tratores e outras máquinas pesadas. Prefeituras de Municípios

empobrecidos e com obrigações intransferíveis (como o transporte de alunos de zona

rural para escolas nucleadas) chegam a consumir mais de 20 mil litros por mês de

óleo diesel em suas diferentes atividades. Consórcios entre grupos de três a quatro

Prefeituras possibilitariam a elas a construção de unidades de produção de biodiesel

para atendimento de suas demandas, envolvendo pequenos produtores distribuídos

por  suas  comunidades.  Com efeito,  uma Prefeitura  dessas continuaria  a  comprar

seus 20 mil litros de óleo mensalmente, como sempre fez e fazia; a diferença é que o

dinheiro permanecerá agora dentro do Município, ativando a vida econômica local,

diferentemente de quando os recursos estavam sendo enviados para fora da cidade.

Na mesma linha de raciocínio, pode-se imaginar a organização de unidades para o

atendimento de demandas da indústria de construção pesada (em grandes obras, tipo

barragens),  de  mineradoras,  de  transportadoras  (de  carga  ou  passageiros)  e

atividades do agronegócio (em parceria, por exemplo, com assentamentos de reforma

agrária). Esse consumo institucional permitiria que o biodiesel utilizado fosse o B-100,

ou  seja,  100%  puro.  Essa  alternativa  dispensaria  o  processo  de  mistura  com  o

petrodiesel (para se ter o B2, B5, B10 ou B20 ou outro mix qualquer), eliminando os

ônus  correspondentes.  Poderia  ser  entendido  quase  como  uma  produção  para

autoconsumo,  dispensando  a  intervenção  das  grandes  estruturas  usuais  de

intermediação e distribuição.  Evidentemente,  alguns  setores empresariais  poderão

manter  o  propósito  de  produzir  o  biodiesel  para  posterior  mistura  em  “blendeds”

regularmente  aceitos  no  mercado  interno,  ou  para  exportação,  como  mais  uma

unidade de seu conjunto de negócios. Entretanto, as exigências de responsabilidade

social  feitas  às  empresas  colocam-nas  como  parceiras  vocacionadas  do

desenvolvimento  solidário  e  sustentável,  abrindo  espaço  para  a  construção  de

estruturas  de  colaboração,  onde  as  boas  empresas  exercem  mais  o  papel  de

liderança que o de controle sobre o desenvolvimento local.

Veja-se  o  caso  das  atividades  mineradoras  que,  em  geral,  recebem  grandes

questionamentos  das  comunidades  nas  áreas  onde  ocorrem.  As  empresas  de

mineração,  principalmente  as  que  operam  a  céu  aberto,  costumam  ser

responsabilizadas pela degradação ambiental, pela poluição das terras, das águas e
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do ar,  sem falar  no esgotamento de riquezas naturais não renováveis,  e mais um

amplo elenco de queixas e demandas. Entre essas, ressalte-se a questão da geração

de trabalho e outras formas de emprego, que se acirram a cada agravamento da crise

social do País. O apoio e a parceria na construção de unidades de biodiesel atenderia

às necessidades de combustível dessas empresas e dinamizaria a economia local

onde estivessem estabelecidas (ou em sua área de influência), gerando benefícios

para todos, tangíveis para uns e intangíveis para outros (do tipo melhoria de imagem

pública  e  obtenção  de  certificados  ISO  14.001).  Minério  de  ferro,  por  exemplo,

poderia  ser  considerado  como  "minério  verde",  quando  destinado  a  exportação,

agregando  valor  pelo  uso  de  insumo  ecologicamente  correto.  Áreas  degradadas

poderiam ser reflorestadas com fontes de oleaginosas (do tipo pinhão manso, que é

cultura permanente),  num esforço conjunto envolvendo empresas, o poder  público

local  e  o  estadual,  entidades  internacionais,  sindicatos  e  outras  associações

populares e comunitárias.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 84/2011

Altera a Lei Delegada nº 43, de 2000, dispõe sobre a indenização pela morte por

acidente em serviço devida aos dependentes de militares estaduais, de policiais civis

e de servidores da classe de Segurança Penitenciário e sobre o pagamento de bolsa-

educação aos dependentes desses que sejam menores de vinte e quatro anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 6º da Lei Delegada nº 43, de 7 de junho de 2000, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art.  6º -  Os militares estaduais,  os  servidores policiais civis  e os  servidores da

classe de Segurança Penitenciário em atividade vítimas de acidente em serviço que

ocasione aposentadoria por invalidez, nos termos da lei previdenciária, receberão do

Estado a quantia equivalente a vinte vezes o valor da remuneração mensal percebida

na data do acidente, a título de indenização securitária, até o limite de R$50.000,00

(cinquenta mil reais).

§  1º  -  As  importâncias  pagas  serão  deduzidas  de  qualquer  indenização  que  o
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Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em razão do acidente em serviço que

causar a invalidez do militar e do servidor a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - Os efeitos do disposto neste artigo retroagem a 21 de outubro de 1999.”.

Art.  2º  -  Acrescentem-se  à  Lei  Delegada  nº  43,  de  2000  os  seguintes  artigos,

renumerando-se os artigos seguintes:

“Art. 7º - Aos dependentes legais dos militares estaduais, dos servidores policiais

civis  e  dos  servidores  de  classe  de  Segurança  Penitenciário  em  atividade  que

venham  a  falecer  em  decorrência  de  acidente  em  serviço  será  concedida

indenização, a título de reparação de danos, em parcela única, por militar ou servidor.

§  1º  -  As  importâncias  pagas  serão  deduzidas  de  qualquer  indenização  que  o

Estado de Minas Gerais venha a desembolsar em razão do acidente em serviço que

cause a morte do militar e do servidor a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - A indenização prevista neste artigo será deferida aos dependentes na ordem

de preferência estabelecida pela Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

§  3º  -  Para  os  efeitos  deste  artigo,  considera-se acidente  em serviço  o  evento

danoso  verificado  no  desempenho  das  atividades  funcionais  ou  no  estrito

cumprimento do dever legal o qual resulte de causa externa, imprevista ou fortuita,

determinando, mediata ou imediatamente, a morte do servidor.

§ 4º - Equiparam-se a acidente:

I  -  a  agressão  sofrida  e  não  provocada  pelo  servidor  no  exercício  de  suas

atribuições;

II - a morte presumida pelo desaparecimento do servidor, quando em serviço, assim

declarada por decisão judicial.

Art. 8º - A indenização a ser paga na forma do artigo anterior, em parcela única,

corresponderá ao produto do montante total do valor da remuneração fixa percebida

pelo militar ou pelo servidor falecido no mês anterior ao da ocorrência do óbito pelo

número de anos remanescentes até a data em que completaria  sessenta e cinco

anos de vida.

§  1º  -  Considera-se  remuneração  fixa,  para  os  efeitos  desta  lei,  as  seguintes

rubricas:

I - vencimento básico;
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II - vantagem pessoal a título de adicional por tempo de serviço;

III - vantagem pecuniária individual.

§ 2º - Em nenhuma hipótese o valor da indenização será inferior a R$100.000,00

(cem mil reais).

Art. 9º - Até completarem vinte e quatro anos, os dependentes diretos dos militares

estaduais  e  dos  servidores  de  que trata  o  art.  7º  desta  lei  terão  direito  a  bolsa-

educação especial, a ser paga mensalmente mediante depósito em conta bancária

vinculada.

Parágrafo único -  O valor de que trata o “caput”  deste artigo será de R$400,00

(quatrocentos reais) mensais, por dependente, devendo ser atualizado anualmente,

sempre  no  mês  de  janeiro,  adotando-se  o  índice  legalmente  estipulado  para  o

reajuste das mensalidades escolares das instituições particulares de ensino.”.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Tal como se pretende fazer com as famílias dos Auditores Fiscais do

Trabalho que faleceram em Unaí - no estrito cumprimento de suas funções públicas -

e tal como o ocorrido com as famílias dos servidores federais da Base Espacial de

Alcântara, MA, quando, de acordo com o disposto na Lei nº 10.821, de 2003, a União

reconheceu sua responsabilidade em relação às famílias dos falecidos, indenizando-

as  como forma de reparar  os  danos  causados  por  morte  havida  no  exercício  de

função  pública,  cabe  ao  Estado  de  Minas  Gerais,  além  de  apurar  com  rigor  a

ocorrência de morte no desempenho de atividades de combate direto à criminalidade,

também assumir com ênfase a questão da indenização das famílias pela morte em

serviço  de  militares,  de  policiais  civis  e  de  servidores  da  área  de  segurança

penitenciária.

Em razão do reconhecimento dessa necessidade premente é que pedimos o apoio

dos nossos pares à aprovação deste projeto de lei.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 85/2011

Autoriza  o  governo  do  Estado  a  criar  a  Medalha  Cabo  Valério  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica o governo do Estado autorizado a criar a Medalha Cabo Valério, com o

objetivo de homenagear as praças da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG - e do

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais - CBMMG - que, nos vinte e cinco anos

de sua formatura, destacarem-se pelos relevantes serviços prestados à corporação a

que se vinculam.

Parágrafo único - A medalha não será concedida “post mortem”.

Art. 2º - A Medalha Cabo Valério será administrada por comissão constituída de sete

praças designadas pelo Governador do Estado, com a presença de, pelo menos, dois

representantes de cada uma das seguintes entidades:

I - Associação dos Praças da PM e BM - Aspra PM-BM -;

II  -  Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar  do Estado de Minas

Gerais - CSCSPMMG -;

§ 1° - A comissão de que trata este artigo poderá s er assessorada pelas Diretorias

de Pessoal - DP - e de Promoção Social - DPS - da Polícia Militar de Minas Gerais -

PMMG.

§ 2° - O Governador do Estado será o Presidente de Honra da medalha de que trata

esta lei.

Art.  3º  -  As  condecorações  serão  concedidas  anualmente,  em  cerimônia  a  ser

realizada no Palácio da Liberdade, no mês de dezembro, ou em caráter excepcional,

em qualquer tempo.

§ 1º - A lista das praças a serem agraciadas com a Medalha Cabo Valério constará

em  decreto  do  Governador  do  Estado,  que  será  publicado  no  órgão  oficial  dos

Poderes do Estado.

§ 2º - Os agraciados receberão as medalhas das mãos do Governador do Estado,

de acordo com o cerimonial estabelecido pelo Regimento Interno.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo, que definirá a forma de

concessão da Medalha Cabo Valério e as atribuições da comissão encarregada de
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sua administração.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: O projeto pretende instituir justa homenagem aos militares que, depois

de  completarem  25  anos  na  corporação,  destacarem-se  no  exercício  das  suas

funções. Trata-se de conceder honraria a pessoas que, ao longo de 25 anos, servirem

à sociedade, até mesmo com risco da vida.

O nome da medalha é altamente significativo, pois representa para a praça seu

principal momento de luta em prol do direito de exercer sua cidadania. Cabo Valério

foi a praça tragicamente morta no movimento reivindicatório de 1997 e, a par de ter

sido um companheiro de inegáveis qualidades, como coragem e seriedade, é, hoje,

um nome que simboliza a praça não como um mero objeto a serviço do Estado, mas

como um cidadão dotado de capacidade crítica e possibilidade de efetiva intervenção

democrática na sociedade.

Mencione-se, outrossim, que os oficiais da PMMG já têm a Medalha Coronel José

Vargas da Silva, autorizada pela Lei n° 13.406, de 1999, concedida no aniversário de

sua formatura na Academia da Polícia  Militar.  É óbvio que as praças merecem o

mesmo tratamento.

Trata-se, pois, de medida justa e coerente com o espírito público que deve nortear

as ações deste  Parlamento,  razão pela qual  deve receber  total  apoio dos nobres

pares nesta Casa.

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

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 86/2011

Acrescenta inciso ao art. 3º da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997,

o seguinte inciso XVIII:

“Art. 3º - (...)
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XVIII - veículos destinados à formação de condutores.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto destina-se a fazer justiça à categoria dos profissionais que

utilizam veículos automotores para a formação dos condutores que transitarão pelas

vias  de nosso Estado.  Abrange,  pois,  os  veículos  de que trata o art.  154 da Lei

Federal nº 9.503, de 23/9/97 - Código Nacional de Trânsito -, os quais são usados

pelos  instrutores  credenciados  para  a  formação  de  condutores  no  processo  de

aprendizagem por que passam as pessoas que têm interesse em se habilitar como

motoristas.

Analisando a legislação instituidora do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores -  IPVA -,  verificamos uma nítida intenção do legislador  de beneficiar

determinadas  categorias  profissionais  que  usam  o  automóvel  como  principal

instrumento de trabalho. É o caso dos motoristas profissionais autônomos (táxis), dos

comerciantes  que  operem  no  mercado  de  carros  usados  e  dos  motoristas  que

realizam transporte escolar rural. Também é o caso de entidades de utilidade pública

ou de automóveis de valor histórico.

A situação dos veículos usados para a formação de condutores beneficiará uma

categoria específica, para a qual o veículo não é apenas um instrumento de trabalho,

mas é o próprio meio de trabalhar. É uma classe de profissionais que não ostenta

riqueza e que, a duras penas, arca com o peso do pagamento do IPVA.

Ressalte-se,  por  outro  lado,  que,  isentos  do  IPVA,  os  centros  de  formação  de

condutores  poderão  investir  em  outros  equipamentos  e  material  didático,

proporcionando  melhor  prestação  de  serviços  e,  por  conseguinte,  instrução  mais

eficiente dos motoristas que trafegarão nas vias públicas mineiras, reduzindo, assim,

os riscos de uma formação precária, inadequada ou insuficiente.

Assim sendo, conto com a sensibilidade dos nobres pares para com este projeto de

lei,  certo  de  sua  relevância  para  o  aperfeiçoamento  da  legislação  que  cuida  da

imposição fiscal no Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira



434
____________________________________________________________________________

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

PROJETO DE LEI Nº 87/2011

Dispõe que seja considerado em serviço o militar do Estado que se deslocar em

transporte  coletivo  intermunicipal,  nas  condições  que  especifica,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Será considerado em serviço o militar do Estado que se deslocar fardado,

utilizando veículo de transporte coletivo intermunicipal, não sendo computado como

passageiro para nenhum efeito e ficando isento do custo da passagem.

Parágrafo único - Para se enquadrar na condição prevista no "caput" deste artigo, o

militar estadual deverá apresentar identidade funcional para o cobrador do veículo,

devendo a identidade ser anotada no livro de registro da empresa concessionária.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar

de sua publicação, de modo a estabelecer regras que recomponham o equilíbrio da

equação econômico-financeira nos contratos de concessão do serviço de transporte

coletivo intermunicipal no Estado.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Trata-se de  proposta  que,  tendo sido  apresentada várias  vezes  na

legislatura  passada,  não  foi  adiante  em  razão  de  o  então  Governador  ter

desconsiderado o crescimento das ocorrências criminais em veículos de transporte

coletivo intermunicipal.

O argumento que sempre foi contraposto ao anseio dos militares pela concessão do

passe livre, muito embora a essa concessão estivesse atrelada a garantia de maior

segurança, residia no fato de que os contratos de concessão do serviço de transporte

intermunicipal perderiam o equilíbrio na sua equação econômico-financeira.

Ocorre, contudo, que o número de policiais por veículo é suficientemente reduzido e

a relação custo-benefício de uma tal medida opera em favor do passe livre para os

militares, porque,  estando eles em serviço e de prontidão para qualquer incidente

durante as viagens, as concessionárias poderão arcar com custos menores de seguro
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e haverá diminuição dos furtos e roubos aos cobradores e passageiros.

Por esse arrazoado, julgamos devido e extremamente necessário retomar o projeto

em pauta para atender, de forma eficiente, duas demandas latentes que o Executivo

vem postergando há muito.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 88/2011 

Estabelece a obrigatoriedade de instalação de equipamentos em imóveis públicos

de uso coletivo e destinados ao atendimento da população no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  imóveis  públicos  de  uso  coletivo  e  destinados  ao  atendimento  da

população, situados no Estado, deverão ser dotados, obrigatoriamente, de sanitários,

bebedouro, rampa de acesso e telefone, adequados e em funcionamento.

§ 1º - A obrigatoriedade a que se refere o “caput” deste artigo afeta os imóveis de

propriedade do poder público, utilizados diretamente ou concedidos para exploração

de serviço público,  e ainda aqueles  alugados pelo poder  público e destinados ao

atendimento da população.

§  2º  -  Devem  ser  ofertados  sanitários,  bebedouros  e  telefones  adaptados  aos

usuários portadores de deficiência física ou com dificuldade de locomoção.

§ 3º - Os sanitários e bebedouros devem ser ofertados em plenas condições de uso

e de forma gratuita.

§ 4º - O disposto neste artigo se aplica às estações rodoviárias e aos terminais de

passageiros, ainda que sob delegação ao particular.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor cento e oitenta dias após sua publicação.”.

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  projeto  pretende estabelecer  a  obrigatoriedade  de  instalação  de

equipamentos - sanitários, bebedouros, rampas de acesso e telefones - em imóveis

públicos de uso coletivo e destinados ao atendimento da população no Estado.

A proposição  assegura  melhores  condições  ao  cidadão  que  busca  repartições

públicas ou terminais de passageiros, razão pela qual conto com o apoio do nobres
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pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 89/2011

Altera a Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 10 da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica acrescido do

seguinte § 1º, passando seu parágrafo único a § 2º:

“Art. 10 - (...)

§ 1º - Os veículos movidos a motor elétrico terão alíquota de 1% (um por cento)

independentemente da categoria.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Visa este projeto de lei  a  alterar  a legislação que trata do Imposto

sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - a fim de fazer incidir a alíquota

de 1% relativamente aos veículos elétricos.

Embora  ainda  não  exista  oferta  comercial  de  carros  elétricos  de  passeio,  os

benefícios são um importante incentivo à produção e expansão desse mercado.

Além disso, o carro elétrico não emite poluente nem ruídos. A mesma razão que

motivou o legislador a estabelecer alíquota diferenciada para os carros movidos a

álcool,  gás natural e bicombustível deve ser aplicada aos veículos elétricos, pelas

implicações ambientais da utilização desse tipo de veículo.

Sete  Estados  já  oferecem  isenção  de  IPVA para  os  veículos  elétricos:  Ceará,

Maranhão, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Sergipe.

Outros três concedem alíquotas diferenciadas, com descontos: São Paulo, Rio de

Janeiro e Mato Grosso do Sul.

São esses os motivos que nos levaram a formular esta proposição de lei, para cuja

aprovação esperamos contar com o indispensável apoio dos nobres pares.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 90/2011

Dá nova redação ao inciso III do art. 13 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de

2003, que dispõe sobre o Imposto sobre Transmissão “Causa Mortis” e Doação de

Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso III do art. 13 da Lei nº 14.941, de 29 de dezembro de 2003, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - (...)

III  -  na dissolução da sociedade conjugal,  sobre o valor que exceder à meação,

transmitido de forma gratuita, no prazo de até sessenta dias contados da data em que

transitar em julgado a sentença;”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: O inciso III do art. 13 da Lei nº 14.941, de 29/12/2003, estabelece que

o prazo para o recolhimento do ITCD, na dissolução da sociedade conjugal, sobre o

valor que exceder a meação, transmitido de forma gratuita, é de 15 dias, contados da

data em que transitar em julgado a sentença. Acontece que, no caso específico de

uma ação de separação judicial consensual ou litigiosa, bem como de uma ação de

divórcio direto com partilha de bens, pode haver modificação tanto no valor dos bens

arrolados como na própria partilha,  durante o curso do processo,  que pode durar

muitos anos. Assim a apuração de valores, para fins de cálculo do ITCD, só deve ser

feita  ao  final  do  processo,  quando  da  homologação  da  partilha,  que  ocorre,

geralmente,  com  a  homologação  da  dissolução  da  sociedade  conjugal.  Após  o

trânsito em julgado da sentença homologatória, será expedido o formal de partilha, e

é com base no formal de partilha que serão apurados os valores que excederam a

meação, para fins de recolhimento do imposto.

Além disso, o art. 4º estabelece que a base de cálculo do imposto é o valor venal do

bem, e o art. 9º, por sua vez, prevê que o valor venal do bem ou direito transmitido
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será  declarado  pelo  contribuinte,  ficando  sujeito  a  homologação  pela  Fazenda

Estadual, mediante procedimento de avaliação.

Não é recomendável que o processo de separação ou divórcio, tão dolorido para as

partes  envolvidas,  seja  paralisado  para  que  a  Fazenda  Pública  se  manifeste  a

respeito da avaliação dos bens partilhados, aliás, nem existe previsão legal para que

isso aconteça.

Assim  sendo,  o  prazo  de  até  15  dias,  previsto  na  Lei  nº  14.941,  de  2003,  é

extremamente exíguo, fazendo com que os cidadãos envolvidos no processo, quase

sempre, percam o prazo e sejam penalizados com a aplicação das multas previstas

nos arts. 22 e seguintes dessa lei.

Para evitar aborrecimentos envolvendo partes, advogados, serventuários da justiça

e Juízes, propomos esta alteração na legislação, dilatando o prazo para pagamento

do imposto, o que acreditamos ser mais adequado aos trâmites da burocracia do

Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 91/2011

Altera a Lei nº 9.684, de 12 de outubro de 1988, que dispõe sobre a matrícula de

deficiente físico em escola pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  1º  da Lei  nº  9.684,  de 12 de outubro de 1988,  passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único -  A sala de aula  de turma que tenha aluno com dificuldade de

locomoção será situada em local de fácil acesso, não comprometido por obstáculo

arquitetônico.”.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: É de relevante importância garantir aos alunos que tenham mobilidade

reduzida não somente o direito a uma vaga em escola pública, mas também o direito
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à vaga na escola pública mais próxima de sua residência. E além de ser próxima de

sua residência, o espaço dessa escola deve oferecer fácil acesso a esses alunos. A

educação desses alunos precisa ser pensada. É preciso que consideremos mais do

que um conjunto de características físicas; é preciso que consideremos sua história,

que  saibamos  diferenciar  as  ideias  difundidas  socialmente,  que  favorecem  e

desfavorecem seu desenvolvimento como ser humano.

Muitos desses alunos não têm acesso às escolas, quer por falta de transporte, se a

família não tem carro próprio e eles não podem andar de ônibus, quer por falta de

equipamentos necessários para frequentar as aulas, como uma cadeira de rodas. As

dificuldades aumentam se as escolas são longe de sua residência. Não há, portanto,

possibilidade de esses indivíduos tornarem-se alunos de uma rede regular de ensino

sem  que  sejam  atendidas  essas  necessidades  básicas.  Atender  a  essas

necessidades faz parte da luta pelo acesso e pela permanência.

Ante o exposto, peço o apoio dos nobres pares para que este projeto de lei seja

apreciado e aprovado o mais rápido possível.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 92/2011

Dispõe sobre a natureza dos contratos de Agente de Segurança Penitenciário e de

Agente de Segurança Socioeducativo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  Considera-se,  desde o  início da  contratação,  como designação para  o

exercício de função pública, na forma do art. 10, § 1º, “a”, da Lei nº 10.254, de 20 de

julho de 1990, a celebração de contrato para prestação de serviços de Agente de

Segurança Penitenciário e de Agente de Segurança Socioeducativo.

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

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  projeto  visa  reconhecer  a  relevante  função  dos  Agentes  de

Segurança Penitenciários e Agentes de Segurança Socioeducativos que atualmente

celebram contratos  temporários  com o  Estado,  considerando-os como designados
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para o exercício de função pública.

Pelo exposto, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação deste relevante

projeto.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 93/2011

Dispõe sobre o inventário do patrimônio cultural do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O Estado fará o inventário de seu patrimônio cultural, nos termos do art.

216, § 1º, da Constituição da República e do art. 209 da Constituição do Estado.

§ 1º – O inventário consiste na identificação e na compilação das características e

das peculiaridades históricas e da relevância cultural dos bens culturais e naturais,

públicos ou privados, do Estado.

§ 2º – Na execução do inventário, adotar-se-ão critérios técnicos, em conformidade

com  a  natureza  do  bem,  de  caráter  histórico,  artístico,  arquitetônico,  sociológico,

paisagístico, antropológico e ecológico, entre outros, nos termos do regulamento.

Art. 2º – O inventário tem por finalidades, entre outras:

I  –  promover,  subsidiar  e  orientar  ações  e  políticas  públicas  de  preservação,

divulgação e valorização do patrimônio cultural;

II – mobilizar e apoiar a sociedade civil na salvaguarda do patrimônio cultural;

III – promover o acesso ao conhecimento e à fruição do patrimônio cultural;

IV – subsidiar ações de educação patrimonial nas comunidades e nas redes de

ensino pública e privada.

Art. 3º – Os bens inventariados como patrimônio cultural gozam de proteção, com

vistas a evitar seu perecimento ou sua degradação, apoiar sua conservação, divulgar

sua existência e fornecer suporte a ações administrativas e legais de competência do

poder público.

Art. 4º – Os proprietários e possuidores de bens inventariados ficam obrigados a:

I – facilitar ao poder público a adoção das medidas necessárias à execução desta

lei,  inclusive  o  acesso  dos  órgãos  competentes  aos  bens  inventariados,  quando
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necessário;

II – conservar e proteger devidamente o bem;

III  –  adequar  a  destinação,  o  aproveitamento  e  a  utilização  do  bem  visando à

garantia de sua conservação.

Art. 5º – Os órgãos competentes manterão cadastro atualizado e público dos bens

inventariados no Estado.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 15 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Conquanto  o  inventário  seja  instrumento  protetivo  do  patrimônio

cultural previsto tanto na Constituição Federal - art. 216, § 1º - quanto na Estadual -

art. 209 -, e seja, na prática, amplamente utilizado pelos Municípios e pelo próprio

Estado - segundo dados do Iepha existem em Minas Gerais cerca de 3.300 bens

inventariados como patrimônio cultural -, esse mecanismo de proteção carece ainda,

em nosso meio, de normatização infraconstitucional que venha melhor explicitar os

seus efeitos  jurídicos  e  os  requisitos  para  sua  publicidade,  a  fim  de gerar  maior

segurança jurídica para a comunidade e o poder público, bem como evitar conflitos de

interpretação sobre esse valioso mecanismo de proteção ao patrimônio cultural.

Esse  projeto  objetiva  suprir  a  lacuna  existente  a  tal  respeito  e  fortalecer  os

instrumentos  de  proteção aos bens de valor  cultural  existentes  em Minas Gerais.

Registre-se que no Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Lei nº 10.116, de

1994, tratou do inventário como instrumento de preservação do patrimônio cultural -

art.  40  -,  disciplinando  sucintamente  seu  regime  jurídico,  o  que  robusteceu

significadamente  a  preservação  dos  bens  culturais  dessa  unidade  federativa.

Portanto, solicito aos nobres pares desta Casa a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

REQUERIMENTOS

Nº  80/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  ao  Rotary  Club  Internacional  pelos  106  anos  de  sua

fundação. (- À Comissão do Trabalho.)
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Nº 81/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Santo Antônio do Itambé pelos 48 anos de

emancipação desse Município.

Nº 82/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Presidente  Juscelino  pelos  48  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 83/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com a comunidade de Felixlândia pelos  62 anos de emancipação

desse Município.

Nº 84/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Joaquim  Felício  pelos  48  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 85/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Datas pelos 48 anos de emancipação desse

Município.

Nº 86/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Ingaí pelos 48 anos de emancipação desse

Município.

Nº 87/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Inimutaba  pelos  48  anos  de  emancipação

desse Município.

Nº 88/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Cachoeira  da  Prata  pelos  48  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 89/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Felício  dos  Santos  pelos  48  anos  de

emancipação desse Município.

Nº 90/2011,  do Deputado Doutor  Viana,  em que solicita  seja formulado voto de

congratulações  com  a  comunidade  de  Augusto  de  Lima  pelos  48  anos  de

emancipação desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 91/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de
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congratulações com a Sra. Adriene Andrade por sua posse como Conselheira Vice-

Presidente do Tribunal de Contas do Estado.

Nº 92/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Carlos  André  Mariani  Bittencourt  por  sua  posse  como

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Administrativo do Estado.

Nº 93/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com  o  Sr.  Waldemar  Antônio  de  Arimateia  por  sua  posse  como

Procurador-Geral de Justiça Adjunto Institucional do Estado.

Nº 94/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Paulo de Tarso Morais Filho por sua posse como Chefe de

Gabinete da Administração Superior da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado.

Nº 95/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Sr.  Roberto  Heleno de Castro  Júnior  por  sua posse como

Secretário-Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado.

Nº 96/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Geraldo Flávio Vasques por sua posse como Procurador-

Geral de Justiça Adjunto Jurídico do Estado.

Nº 97/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Fernando Antônio Faria Abreu por sua posse como Diretor-

Geral da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado.

Nº 98/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Jairo Cruz Moreira por sua posse como Secretário Especial

de Planejamento Estratégico do Ministério Público de Minas Gerais.

Nº 99/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Leonardo Maurício Colombini Lima por sua posse como

Secretário de Fazenda.

Nº 100/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Jacson  Rafael  Campomizzi  por  sua  posse  como

Coordenador  do  Procon  do Estado.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de  Administração

Pública.)

Nº 101/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto
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de congratulações com o Cel. BM Ivan Gamaliel Pinto por sua posse como Chefe do

Estado-Maior do Corpo de Bombeiros Militar do Estado. (- À Comissão de Segurança

Pública.)

Nº 102/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Jarbas Soares Júnior por sua posse como Diretor do

Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional do Ministério Público do Estado.

Nº 103/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  o  Sr.  Fabrício  Marques  Ferragini  por  sua  posse  como

Coordenador de Planejamento Institucional do Ministério Público do Estado.

Nº 104/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Sebastião Helvécio por sua posse como Conselheiro

Corregedor do Tribunal de Contas do Estado.

Nº 105/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Deputado Braulio Braz por sua posse como Secretário de

Esportes e da Juventude.

Nº 106/2011, do Deputado Leonardo Moreira, em que solicita seja formulado voto

de congratulações  com o  Sr.  Manoel  da  Silva  Costa  Júnior  por  sua posse como

Secretário Extraordinário de Regularização Fundiária. (- Distribuídos à Comissão de

Administração Pública.)

Nº 107/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Jairo Léllis, Delegado-Geral de Polícia, por sua posse

como Chefe da Polícia Civil do Estado. (- À Comissão de Segurança Pública.)

Nº 108/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Ana Lúcia Gazolla por sua posse como Secretária de

Educação.

Nº 109/2011, do Deputado Gustavo Valadares, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Matheus Cotta Carvalho por sua posse como Presidente

do  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais.  (-  Distribuídos  à  Comissão  de

Administração Pública.)

Nº 110/2011, do Deputado João Leite e outros, em que solicita seja encaminhado à

Presidência  da  República  e  aos  Ministérios  da  Fazenda  e  do  Planejamento,
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Orçamento e Gestão pedido de providências para que não sejam cortados recursos

do orçamento federal destinados a investimentos prioritários no Anel Rodoviário de

Belo Horizonte, na BR-381, na expansão do metrô da Capital, nas obras estruturantes

para a Copa do Mundo de 2014 e na prevenção de enchentes e desastres naturais no

Estado. (- À Comissão de Transporte.)

Da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja alterado o Regimento Interno

da Assembleia Legislativa, de maneira que a Mesa desta Casa reserve uma vaga

para Deputada. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado João Vítor Xavier e outros em que solicita  seja instalada a Frente

Parlamentar Minas e a Copa do Mundo de 2014.

Do  Deputado  Dalmo  Ribeiro  Silva  em  que  solicita  seja  instalada  a  Frente

Parlamentar em Defesa das Estâncias Hidrominerais.

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Deputada Rosângela Reis

e dos Deputados Arlen Santiago e Mauri Torres.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22 do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais.

- A ata dessa solenidade será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Zé  Maia)  -  Estão  reabertos  os  nossos  trabalhos

ordinários.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 16, às 9 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.
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ATA DA SOLENIDADE REALIZADA NA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA, EM 16/2/2011

Presidência do Deputado Dinis Pinheiro

Sumário:  Destinação  da  interrupção  dos  trabalhos  ordinários  -  Composição  da

Mesa - Execução do Hino Nacional - Posse do Deputado Romeu Queiroz - Palavras

do Deputado Romeu Queiroz - Suspensão dos trabalhos ordinários.

Destinação da Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O locutor - Destina-se esta parte da reunião à solenidade de posse do Sr. Romeu

Ferreira Queiroz na vaga decorrente do afastamento do Deputado Wander Borges

para investidura deste no cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social.

Composição da Mesa

O locutor  -  Convidamos  a  tomar  assento  à  Mesa  o  Exmo.  Sr.  Romeu  Ferreira

Queiroz. 

Execução do Hino Nacional

O locutor - Convidamos os presentes a cantar o Hino Nacional.

- Procede-se à execução do Hino Nacional. 

Posse do Deputado Romeu Queiroz

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Com a palavra, o 2º-Secretário, nas

funções de 1º-Secretário, para proceder à leitura do termo de posse.

O Sr. Secretário (Deputado Alencar da Silveira Jr.) - “Termo de posse do Sr. Romeu

Ferreira Queiroz, suplente de Deputado à Assembleia Legislativa do Estado de Minas

Gerais,  eleito  e  diplomado  para  a  17ª  Legislatura.  Em  16/2/2011,  no  Palácio  da

Inconfidência, compareceu perante o Presidente da Assembleia Legislativa do Estado

de Minas Gerais, Deputado Dinis Pinheiro, de acordo com o disposto no inciso IV do

art. 6º do Regimento Interno e em virtude de liminar deferida pelo Tribunal de Justiça

do  Estado  de  Minas  Gerais  em  mandado  de  segurança,  o  Sr.  Romeu  Ferreira

Queiroz,  primeiro  suplente  pelo  Partido  Socialista  Brasileiro  -  PSB  -,  eleito  e

diplomado  na  forma  da  lei,  o  qual,  após  prestar  o  compromisso  regimental,  foi

empossado como suplente na vaga decorrente do afastamento do Deputado Wander

Borges  para  investidura  no  cargo  de  Secretário  de  Estado  de  Desenvolvimento

Social. E, para constar, lavrei eu, Deputado Alencar da Silveira Jr., 2º-Secretário, nas
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funções  de  1º-Secretário  da  Assembleia  Legislativa,  o  presente  termo,  que  vai

assinado  pelo  empossado,  pelo  Presidente  da  Assembleia  e  por  mim.  Plenário

Presidente Juscelino Kubitschek, 16 de fevereiro de 2011”.

O Sr. Presidente - A Presidência convida os presentes a ouvir o compromisso de

posse que será  prestado pelo Sr.  Romeu Ferreira Queiroz.  Com a palavra,  o Sr.

Romeu Ferreira Queiroz, para prestar o compromisso regimental.

O Sr. Romeu Ferreira Queiroz - Prometo defender e cumprir as Constituições e as

leis  da  República  e  do  Estado,  bem como desempenhar,  leal  e  honradamente,  o

mandato que me foi conferido pelo povo mineiro.

O Sr. Presidente - A Presidência convida o Sr. Romeu Ferreira Queiroz a assinar o

termo de  posse,  que,  em  seguida,  será  assinado  por  este  Presidente  e  pelo  2º-

Secretário, nas funções de 1º-Secretário.

- Procede-se à assinatura do termo de posse.

O Sr. Presidente - Declaro empossado o Deputado Romeu Queiroz. 

Palavras do Deputado Romeu Queiroz

Agradeço a Deus, em primeiro lugar, a graça deste momento em que assumo, pela

sexta vez em minha vida pública, o mandato parlamentar. Agradeço ao povo mineiro

a honra imensa de poder representá-lo novamente nesta Casa. Agradeço à Justiça a

soberana  decisão,  que  foi  acolhida  -  e  mesmo  antecipada  -  pela  Mesa  desta

Assembleia. Evocando a minha Patrocínio natal, agradeço à minha querida família,

aos numerosos, grandes e fiéis amigos que sofreram comigo e me acompanharam,

sem vacilação,  em instantes  cruciais  de minha vida pública.  Deles  recebi  sempre

palavras  de  incentivo  e  gestos  solidários,  cuja  grandeza  não consigo  traduzir  em

palavras. Meu coração, sim, conserva cada uma dessas palavras, cada um desses

gestos.

Completo, pois, a travessia do deserto com a consciência de que jamais faltei aos

meus compromissos de lealdade para com a sociedade e para com o Estado, em

Minas e no Brasil.

Circunstâncias políticas, de todos conhecidas, criaram, na metade desta década,

um “tsunami” institucional no País, provocado pelo anacrônico e viciado sistema de

financiamento  das  campanhas  partidárias,  desde  o  âmbito  municipal  até  o  plano
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federal.  Felizmente,  esta  prova de fogo  foi  vencida,  sem ferir  a  estabilidade  das

instituições democráticas, ainda em fase de afirmação e de consolidação no Brasil.

Muitos já disseram e eu repito nesta hora: o pior de qualquer prova é dela não extrair

nenhuma lição. 

A reforma política, que está na agenda de prioridades da Presidente Dilma Roussef

e do Congresso Nacional  é um ponto de honra a ser enfrentado por todos nós -

classe política e  sociedade brasileira.  Já  não podemos conviver  com a  hipocrisia

reinante  na  fronteira  nebulosa do que pode ou não pode ser  feito  em termos de

financiamento  eleitoral.  Ou  seja,  práticas  que  são  consideradas,  em  determinado

momento,  como  aceitáveis  pelos  usos  e  pelos  costumes,  em  outro  momento,

segundo os interesses em jogo, passam a ser tidas como antiéticas e criminosas. 

Esclarecer  e  definir  claramente  essas  regras  deverá  ser,  sem  dúvida,  um  dos

pontos centrais no projeto de reforma política, evitando crises futuras que possam

ameaçar de ruptura a própria ordem institucional. Esta é a mais preciosa lição que

pude extrair de minha última experiência na Câmara Federal.

Nobres colegas, senhoras e senhores, conservo desta Casa as lembranças mais

queridas. Aqui fui Deputado constituinte em momento histórico de reconstrução do

Estado  Democrático  entre  nós.  Naquele  momento,  o  atual  Governador,  o  Prof.

Antonio Augusto Anastasia, já contribuía, com seu saber jurídico, para os trabalhos da

Constituinte mineira. Ele assessorava, então, a Relatoria-Geral, sob o comando do

Deputado Bonifácio Mourão, a quem tenho a alegria e a honra de reencontrar nesta

17ª Legislatura. Por outra singular coincidência, era então Secretária-Geral da Mesa a

Dra.  Maria  Coeli  Simões  Pires,  hoje  Secretária  de  Estado  da  Casa  Civil  e  de

Relações Institucionais.

Aqui exerci, a partir  de 1986, três mandatos consecutivos, ocupando, com muita

honra e por duas vezes, nos biênios 1991-1992 e 1997-1998, a Presidência de nossa

Casa.  Nessas gestões,  com o apoio  irrestrito  da  Mesa da Assembleia,  das  Sras.

Deputadas e dos Srs. Deputados, com a intensa colaboração do quadro funcional,

demos início a um grande e irreversível  processo de modernização administrativa

deste Poder Legislativo, da informatização a novos métodos de trabalho. Auditorias

externas  contribuíram  para  fazer  o  diagnóstico  de  nossas  mais  profundas
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necessidades. A primeira delas, sem dúvida, era ampliar, por todos os meios, depois

da Constituinte, os meios de interação entre o Legislativo e a sociedade. 

Ao longo dessas gestões - e isso recordo com muito carinho -, foram instituídos

mecanismos novos e pioneiros de interlocução entre esta Casa e o povo mineiro,

como os seminários legislativos, as audiências públicas, os fóruns técnicos, e assim

por  diante.  Foi  criada,  ainda  em  nossa  primeira  gestão,  a  Escola  do  Legislativo.

Preparamos,  em  seguida,  os  meios  e  os  instrumentos  para  a  criação  da  TV

Assembleia, colocada em operação em 1995, já na gestão do saudoso e querido

amigo, o eterno Deputado e padrinho Agostinho Patrus. Criamos, em nossa segunda

gestão, o Comitê Interestadual das Bacias Hidrográficas, com a instalação inicial da

Cipe São Francisco. Foram dados novos impulsos às audiências públicas regionais.

Nossa maior preocupação, em ambos os períodos, foi, portanto, trabalhar visando ao

engrandecimento  institucional  do  Poder  Legislativo  em  todas  as  esferas  de  sua

atuação. 

Durante 12 anos, pude conviver diariamente com o processo de desenvolvimento

institucional  e  político desta Casa.  Hoje posso unir,  com a graça de Deus,  esses

tempos de minha vida pública.

Manifesto minha alegria e satisfação em constatar que a nova Mesa da Assembleia,

presidida pela liderança jovem e lúcida do Deputado Dinis Pinheiro, conta com projeto

de grande envergadura para o continuado aperfeiçoamento desta instituição.  Com

humildade  e  simplicidade,  quero  aqui  contribuir  para  o  fortalecimento  deste

instrumento  essencial  do  Estado  Democrático  de  Direito:  o  exercício  da

representação popular,  princípio  e  fim  do Poder  Legislativo.  Nesta  representação,

quero bem servir a Minas e trabalhar muito por todos os mineiros! A todos transmito

meu melhor agradecimento e cumprimento com o meu mais caloroso afeto. Muito

obrigado.

Suspensão dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - A Presidência suspenderá os trabalhos por 10 minutos para troca

de cumprimentos.
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COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 15/2/2011, as seguintes comunicações:

Da Deputada Rosângela Reis,  notificando o falecimento  de Noady Bastos  Melo

Heringer,  Lucas Heringer Walther e Luiz Heringer Walther,  em 26/1/2011, em São

Gonçalo do Rio Abaixo. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Arlen Santiago,  notificando a indicação do Deputado Delvito  Alves

para Vice-Líder da Bancada do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB. (- Ciente. Oficie-

se.)

Do Deputado Mauri Torres, notificando o falecimento da Sra. Tomázia Gonçalves de

Almeida, em 10/2/2011, em Betim. (- Ciente. Oficie-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA 7ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 16/2/2011

Presidência dos Deputados Dinis Pinheiro e Paulo Lamac

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

Correspondência:  ofícios,  telegrama  e  cartões  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação de Proposições: Projeto de Lei Complementar nº 1/2011 - Projetos de

Lei nºs 94 a 181/2011 - Requerimento nº 111/2011 - Requerimentos dos Deputados

Ivair  Nogueira  e  João  Leite,  Pompílio  Canavez  e  Antônio  Carlos  Arantes  -

Proposições  Não  Recebidas:  Requerimentos  da  Deputada  Liza  Prado  (8)  -

Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura  de  Inscrições  -  Decisão  da  Mesa  -  Palavras  do  Sr.  Presidente  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - José Henrique - Inácio Franco - Alencar da Silveira Jr. - Jayro Lessa

-  Adelmo Carneiro  Leão  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria  Resende  -  André  Quintão  -

Anselmo José Domingos - Antônio Carlos Arantes - Antonio Lerin - Bonifácio Mourão -

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura -  Carlos Henrique - Celinho do Sinttrocel  -

Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de

Castro - Durval Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo

Perrella - Gustavo Valadares - Hely Tarqüínio - João Leite - João Vítor Xavier - Luiz

Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Neider Moreira -

Neilando Pimenta  -  Paulo  Lamac  -  Pompílio  Canavez -  Rogério  Correia  -  Romel

Anízio - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues -

Sávio Souza Cruz - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Dinis  Pinheiro)  -  Às  14h1min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a
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reunião. Sob a proteção de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

- O Deputado Alencar da Silveira Jr.,  2º-Secretário,  procede à leitura da ata da

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- O Deputado Carlin Moura, 1º-Secretário “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

OFÍCIOS

Do Sr. Ricardo Lewandowski, Ministro do STF, solicitando informações para instruir

a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.533.

Do  Sr.  Cláudio  Renato  dos  Santos  Costa,  Presidente  do  TJMG,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.765/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do  Sr.  Antônio  do  Valle  Ramos,  Superintendente  Federal  do  Ministério  da

Agricultura,  Pecuária  e  Abastecimento  no  Estado,  comunicando  a  liberação  de

recursos  aos  projetos,  que  menciona,  de  apoio  ao  agronegócio  mineiro.  (-  À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.946/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr.  Nárcio Rodrigues,  Secretário  de Ciência  e Tecnologia,  manifestando,  em

atenção ao Ofício nº 5/2011/SGM, o compromisso de desenvolver gestões junto ao

Congresso Nacional  para agilizar,  por  meio de lei  complementar,  a adequação da

Emenda à Constituição da República nº 15, de 1996, que alterou a redação do § 4º

do art. 18 da Constituição, sobre o processo de criação de novos Municípios e de

alteração dos já existentes. 

Dos Srs. Rodolfo Magela Ribeiro Maia, Vilmar Lima da Silva, José Donizeti Moreira,

Maurílio  Zacarias,  José  Carlos  Pereira  Dias,  Wagner  Aparecido  do  Couto,  Mário



453
____________________________________________________________________________

Acácio Bernardo de Campos Gil,  José Márcio Campos, Luiz Carlos de Melo, Orly

Pedroso Chagas, Jadilson de Jesus Cordeiro Maciel,  Advirson Carlos dos Santos,

Ricardo Antunes de Souza, Nadson Lúcio Carvalho, Enis Aparecido de Faria, Adeilton

de Souza Lima, Geraldo Magela Leão, Israel Pereira de Souza, Alaercio Ferreira da

Silva,  respectivamente,  Presidentes  das  Câmaras  Municipais  de  Paineiras,  Santa

Cruz de Salinas, Sapucaí-Mirim, Ouro Preto, Serranópolis de Minas, Senador José

Bento, Itaobim, Mário Campos, Lagoa Dourada, Padre Paraíso, Turmalina, Inhaúma,

Buenópolis,  Jacinto,  Iguatama,  Divino,  Conceição  do  Pará,  Carmo  da  Cachoeira,

Mata  Verde,  e  da  Câmara  Municipal  de  Três  Pontas,  dando  ciência  da  nova

composição da Mesa do respectivo Legislativo.

Do Sr. Fernando Ferreira Abreu, Promotor de Justiça de Defesa do Consumidor,

encaminhando  cópia  do  relatório  de  arquivamento  da  peça  de  informação  que

menciona. (- À Comissão de Defesa do Consumidor.)

Do Sr.  André Lorenzon de Oliveira, Instrutor do Conselho Regional de Medicina,

prestando informações relativas a requerimento da Comissão de Direitos Humanos

encaminhado pelo Ofício nº 1.004/2008/SGM.

Da Sra.  Maria  das Graças de  Oliveira,  da Companhia  de Telecomunicações do

Brasil  Central,  prestando  informações  relativas  a  requerimento  da  Comissão  de

Defesa do Consumidor encaminhado pelo Ofício nº 1.903/2010/SGM.

Da Webjet Linhas Aéreas S.A., prestando informações relativas a requerimento da

Comissão de Defesa do Consumidor encaminhado pelo Ofício nº 2.539/2010/SGM.

TELEGRAMA

Do Sr. Sérgio Penna, Chefe de Gabinete da Presidência do Senado Federal, em

atenção a requerimento do Deputado José Maia, informando que o expediente deverá

ser analisado pela comissão competente da referida Casa.

CARTÕES

Dos Srs. Edir Rezende Ruback, Hélio Martins Pereira, José Mário Rosa da Silva,

José Resende de Moura,  Leonardo Ananias  Leão e Nardyello  Rocha de Oliveira,

Presidentes das Câmaras Municipais de Palma, Monte Alegre de Minas, Monjolos,

Entre-Rios  de  Minas,  Oliveira  e  Ipatinga,  respectivamente,  comunicando  a

composição das novas Mesas Diretoras dessas Casas Legislativas.
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2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 1/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 15/2007)

Institui  as  Aglomerações  Urbanas  Integradas  e  Planejadas,  dispõe sobre  a  sua

organização e funções e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Capítulo I

Da Instituição e da Composição

Art.  1º  -  Ficam  instituídas  as  Aglomerações  Urbanas  Integradas  e  Planejadas,

constituídas por agrupamento de municípios, na forma prevista no § 3º do art. 25 da

Constituição Federal e nos arts. 42 e 48 da Constituição do Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas terão como objetivo a

gestão  de  interesses  comuns,  tendo  em  vista  equilibrar  o  desenvolvimento  dos

núcleos populacionais abrangidos, mediante a adoção de instrumentos específicos de

integração.

Parágrafo único - A execução de funções públicas de interesse comum ocorrerá a

partir  da  política  de  desconcentração planejada de  desenvolvimento  econômico e

partilha  de  benefícios  e  recursos  comunitários  compensatórios  dos  efeitos  da

polarização.

Art.  3º  -  As  Aglomerações  Urbanas  Integradas  e  Planejadas  serão  aquelas

formadas por até cinco municípios que apresentem núcleos populacionais limítrofes.

Art.  4º  -  As  Aglomerações  Urbanas  Integradas  e  Planejadas  serão  aquelas

instituídas a partir de uma das seguintes cidades-pólos de desenvolvimento: 

I - Araguari;

II - Araxá;

III - Barbacena;

IV - Caratinga;

V - Conselheiro Lafaiete;
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VI - Curvelo;

VII - Divinópolis;

VIII - Governador Valadares;

IX - Ipatinga;

X - Itajubá;

XI - Ituiutaba;

XII - Juiz de Fora;

XIII - Lavras;

XIV - Montes Claros;

XV - Muriaé;

XVI - Ouro Preto;

XVII - Passos;

XVIII - Patos de Minas;

XIX - Poços de Caldas;

XX - Pouso Alegre;

XXI - Sete Lagoas;

XXII - São João del-Rei;

XXIII - Teófilo Otôni;

XXIV - Uberaba;

XXV - Uberlândia;

XXVI - Ubá;

XXVII - Unaí;

XXVIII - Varginha.

Parágrafo único - Os municípios limítrofes do mesmo complexo geoeconômico e

social que desejarem participar das Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas

poderão aderir ao pólo de desenvolvimento que melhor possibilitar o planejamento, a

organização e a execução de funções públicas de interesse comum.

Art. 5º - Caberá aos Prefeitos Municipais das cidades-pólos de desenvolvimento os

procedimentos iniciais para a instituição e implantação das Aglomerações Urbanas

Integradas e Planejadas.

Art.  6º  -  As  Aglomerações  Urbanas  Integradas  e  Planejadas  somente  serão
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instaladas após a adesão do número mínimo de municípios estabelecidos no art. 48

da Constituição do Estado de Minas Gerais, com o atingimento de no mínimo 300 mil

habitantes.

Art.  7º - As Secretarias de Estado de Assuntos Municipais e do Planejamento e

Coordenação Geral darão todo o suporte necessário para o processo previsto nos

arts. 5º e 6º.

Capítulo II

Das Funções Públicas de Interesse Comum

Art.  8º  -  Consideram-se funções públicas de interesse comum as atividades, os

serviços e os instrumentos que repercutam além do âmbito municipal e provoquem

impacto sobre a região, notadamente:

I - no planejamento integrado do desenvolvimento econômico:

a) incentivo à instalação de empresas na região;

b) incentivo às pequenas e às médias empresas;

c) políticas setoriais de geração de renda e empregos;

d) integração com as demais esferas governamentais;

e) integração da região nos planos estaduais e nacionais de desenvolvimento;

f) incentivo ao desenvolvimento agropecuário;

g)  promoção  de  gestões  junto  às  esferas  estadual  e  federal  para  a  definitiva

integração da Aglomeração Urbana Regional;

II  -  no  transporte  intermunicipal,  os  serviços  que,  diretamente  ou  através  de

integração física e tarifária, compreendam os deslocamentos dos usuários entre os

municípios da região;

III - na preservação e na proteção do meio ambiente e no combate à poluição, as

ações voltadas para:

a) o fornecimento de diretrizes ambientais para o planejamento;

b) o gerenciamento de recursos naturais e a preservação ambiental;

c) a conservação, manutenção e preservação de parques e santuários ecológicos;

d) a criação de central de seleção e reciclagem de lixo urbano e hospitalar;

IV - no aproveitamento dos recursos hídricos, as ações voltadas para a garantia de

sua preservação e de seu uso, em vista das necessidades regionais;
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V - na criação de central de abastecimento para a região, precedida de avaliação do

potencial produtivo de cada município;

VI - na definição de diretrizes de política de saúde,  baseadas na prevenção, no

aparelhamento da rede básica e na integração das redes pública e privada;

VII - no sistema de telecomunicação, os serviços que, diretamente ou através de

integração física e tarifária, compreendam as comunicações dos usuários entre os

municípios;

VIII - na exploração do turismo ecológico-histórico-cultural, baseada na preservação

da reserva ambiental e do patrimônio histórico;

IX - na cartografia e nas informações básicas, o mapeamento da região e o subsídio

ao planejamento das funções públicas de interesse comum.

Parágrafo único - Os planos específicos de uso do solo que envolvam área de mais

de  um  município  serão  coordenados  em  nível  regional  com  a  participação  de

municípios e órgãos setoriais interessados.

Capítulo III

Da gestão das Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas

Art. 9º - A gestão das Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas compete:

I - à Assembléia Regional;

II - às instituições estaduais, municipais e intermunicipais, vinculadas às funções

públicas  de  interesse  comum  da  região,  no  nível  do  planejamento  estratégico,

operacional e de execução; e

III - ao Conselho de Desenvolvimento Regional.

Art. 10 - À Assembléia Regional, órgão colegiado, compete:

I - exercer o poder normativo e regulamentar de integração do planejamento, da

organização e da execução das funções públicas de interesse comum;

II  -  zelar  pela  observância  das  normas,  mediante  mecanismos  específicos  de

fiscalização e controle dos órgãos e das entidades sob seu poder;

III  -  elaborar  e  aprovar  o  Plano  Diretor  Regional,  acompanhar  e  avaliar  a  sua

execução, em curto, médio e longo prazos, do qual farão parte as políticas globais e

setoriais  para  o  desenvolvimento  sócio-econômico,  bem  como  a  relação  de

programas  e  projetos  a  serem  executados,  com as  modificações  que  se  fizerem
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necessárias à sua correta implementação;

IV - aprovar as políticas de aplicação dos investimentos públicos na região, com as

respectivas prioridades setoriais e espaciais, explicitadas no Plano Diretor Regional e

em seus programas e projetos;

V - promover a compatibilização de recursos de distintas fontes de financiamento,

destinados à implementação de projetos indicados no Plano Diretor Regional;

VI - aprovar seu próprio orçamento anual;

VII - estabelecer as diretrizes da política tarifária dos serviços de interesse comum

da região;

VIII  -  colaborar  para  o  desenvolvimento  institucional  dos  municípios  que  não

disponham de capacidade de planejamento próprio;

IX - aprovar os relatórios semestrais de avaliação de execução do Plano Diretor

Regional e de seus respectivos programas e projetos;

X  -  estimular  a  participação  da  sociedade  civil  na  definição  dos  rumos  do

desenvolvimento da região;

XI - aprovar o seu regimento interno.

Art.  11  -  A Assembléia  Regional  poderá  instituir  o  Fundo  de  Desenvolvimento

Regional, com direção e administração próprias.

Art.  12 -  Instituído o Fundo de Desenvolvimento Regional,  caberá à Assembléia

Regional:

I - aprovar o orçamento anual;

II - aprovar os planos plurianuais de investimento;

III - aprovar os balancetes mensais de desembolso;

IV - aprovar os relatórios semestrais de desempenho financeiro.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado do Planejamento e Coordenação Geral

poderá  baixar  instruções  normativas  para  padronizar  e  racionalizar  a  gestão  dos

recursos do Fundo de que trata este artigo.

Art. 13 - A Assembléia Regional terá a seguinte composição:

I - os Prefeitos dos municípios que compõem a Aglomeração Urbana Integrada e

Planejada;

II  -  os Vereadores das Câmaras dos respectivos municípios  indicados no inciso
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anterior,  na  proporção  de  um  Vereador  para  cada  5  mil  habitantes  ou  fração,

respeitado o limite máximo de três Vereadores por município;

III  -  dois  Deputados  Estaduais  com  vinculação  regional  representantes  da

Assembléia Legislativa do Estado, indicados pela Comissão de Assuntos Municipais e

Regionalização;

IV - um representante do Poder Executivo Estadual, designado pelo Governador do

Estado.

Art. 14 - Ao Conselho de Desenvolvimento Regional, órgão consultivo, compete:

I - planejar, elaborar e propor projetos integrados de desenvolvimento econômico e

social para a apreciação da Assembléia Regional;

II - buscar alternativas de financiamento de projetos e programas de interesse da

região;

III - elaborar diagnósticos dos problemas regionais para serem discutidos no âmbito

da Assembléia Regional;

IV - promover discussões, visitas e audiências públicas, com o objetivo de ampliar a

participação da sociedade civil no debate e na busca de soluções dos problemas da

região.

Art. 15 - O Conselho de Desenvolvimento Regional terá a seguinte composição:

I - representantes de entidades comunitárias;

II - representantes das empresas da região;

III - representantes de entidades associativas, de trabalhadores e patronais;

IV  -  representantes  das  unidades  de  ensino  superior,  preferencialmente  das

universidades da região;

V - representantes de entidades de pesquisa da região;

VI - representantes de organizações não governamentais; e

VII - representantes de entidades ou organismos que tenham atuação de destaque

na região e que possam contribuir com trabalhos e subsídios à ação do Conselho.

Art. 16 - A Secretaria de Estado de Assuntos Municipais poderá baixar instruções

normativas para estabelecer parâmetros básicos para a implantação do regimento

interno da Assembléia Regional e os critérios da escolha dos membros do Conselho

de Desenvolvimento Regional.
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Capítulo IV

Das Disposições Gerais

Art.  17  -  Aplicam-se  no  que  couber  às  Aglomerações  Urbanas  Integradas  e

Planejadas as regras contidas no Capítulo I - Disposições Gerais, arts. 1º a 6º da Lei

Complementar nº  26,  de 14 de janeiro de 1993, que dispõe sobre normas gerais

relativas ao planejamento e à execução de funções públicas de interesse comum a

cargo da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Art. 18 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A proposição  tem  fundamento  no  §  3º  do  art.  25  da  Constituição

Federal  e  nos  arts.  42  e  48  da  Constituição  Estadual.  Em  tais  dispositivos

constitucionais, o legislador estabelece três formas de mútua colaboração entre os

municípios:  1º  -  regiões  metropolitanas,  para  atender  às  complexidades  das

metrópoles e dos municípios limítrofes; 2º -  aglomeração urbana, para viabilizar  a

conjunção  de  esforços  de  determinadas  populações  e  regiões  que  apresentem

afinidades  geoeconômicas  e  sociais;  e  3º  -  microrregiões,  para  promover  o

associativismo municipal para a execução de serviços administrativos comuns.

Este  projeto  de  lei  complementar  busca  instituir  a  modalidade  de  aglomeração

urbana,  acrescendo-a  com  as  denominações  de  integradas  e  planejadas.  A

sistemática utilizada aproveita duas experiências: uma, de fato, e outra, de direito.

A salutar experiência da instituição da Região Metropolitana de Belo Horizonte, com

seus positivos reflexos em toda a área abrangida por ela, é fator que incentiva a ação

pela  busca  de  integração  dos  municípios  com  características  semelhantes  e

problemáticas comuns.

Outro  fato importante que este projeto  de  lei  complementar  busca resgatar  é  a

existência,  no  interior  de  nosso  Estado,  das  cidades  que  funcionam  como  pólo

geoeconômico  e  social.  As  cidades-pólos  são  uma  imposição  da  realidade,  com

aquelas cidades mais bem estruturadas e aparelhadas servindo de amparo e apoio

às outras menos preparadas para a prestação e a execução de serviços e políticas

públicas.
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Ao instituir as Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas, esta proposição visa

a institucionalizar algo que já existe de fato. Institucionalizando tal relacionamento,

buscar-se-á  maior  racionalização,  eficácia,  planejamento  integrado,  associativismo

legal e maior entrosamento com os diversos setores e órgãos do Estado e da União.

As Aglomerações Urbanas Integradas e Planejadas constituem uma fórmula que

busca favorecer o planejamento e o diagnóstico da problemática sócio-econômico-

cultural conjunta, para o estabelecimento, no Estado, de políticas públicas eficazes e

melhor  aproveitamento  dos  escassos  recursos  dos  poderes  públicos,  em  nível

regional.

Estas, as razões que nos levam a solicitar o pleno apoio da Casa à proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Assuntos Municipais e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 94/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 622/2007)

Altera dispositivos da Lei nº 13.166, de 20/1/99, que dispõe sobre o pagamento pelo

Estado  de honorários  a  advogado que  não seja  Defensor  Público  nomeado  para

defender réu pobre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 10 da Lei 13.166, de 20 de janeiro de 1999, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 10 - .............................................

§ 2º - A certidão de que trata este artigo tem eficácia de título executivo, permitindo-

se  a  sua  compensação  para  pagamento,  parcial  ou  integral,  do  imposto  “causa

mortis” e de custas processuais, anexando-se a certidão original ao mesmo processo.

§ 3º - Utilizado parcialmente o valor constante na certidão de honorários, de que

trata o parágrafo anterior, a Secretaria do Juízo onde tramita o feito expedirá nova

certidão onde conste o saldo de honorários remanescente do título.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado
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Justificação: Em 1995, o Deputado Arnaldo Pena apresentou o Projeto de Lei nº

571/95, cuja justificação foi a seguinte: “Por força da Lei Federal nº 1.060, de 5/2/50,

na  ausência  de  serviço  de  assistência  judiciária  mantido  pelo  Estado,  ao  Juiz  é

facultado  nomear  advogado  para  atender  à  parte  necessitada.  É  de  destacar,  a

propósito,  que dificilmente se encontrará um advogado sequer  que não conte,  na

relação  de  suas  causas,  um  bom  número  de  patrocínios  gratuitos  a  pessoas

financeiramente carentes.  Nesse aspecto,  o idealismo dos profissionais  da  classe

destaca-se  de  forma  particular.  Entretanto,  qualquer  pessoa  pode  entender  as

dificuldades de se manter um serviço permanente de assistência judiciária por meio

do serviço gratuito de profissionais da área. Ademais, é francamente contrário aos

princípios básicos da justiça e do direito que o Estado se desincumba de um dever

seu  mediante  a  utilização  de  serviço  não  remunerado  de  profissionais  liberais.  A

nomeação  reiterada  vai-se  tornando  insustentável,  e,  hoje,  em  pelo  menos  30

comarcas  do  interior  de  Minas,  os  advogados,  em  conjunto,  decidiram  não  mais

aceitar a designação judicial para o trabalho gratuito. Nesse contexto, as providências

saneadoras das autoridades públicas se fazem inadiáveis. O único meio de garantir o

acesso à justiça, em sua plenitude, reside na extensão dos serviços da Defensoria

Pública  a  todo  o  Estado,  pois  só  assim  os  pobres  terão  patrocínio  tanto  para  o

ingresso em juízo quanto para a defesa, quando colocados como réus; todavia, como

medida  paliativa,  o  art.  272  da  Constituição  mineira  prevê  a  remuneração,  pelo

Estado, dos serviços do advogado que não for Defensor Público, quando nomeado

para defender réu pobre”.

O  projeto  foi  transformado  em  lei  pela  Assembleia,  que,  sancionada  pelo

Governador Itamar Franco, na data de 20/1/99, recebeu o número 13.166. Ocorre que

seu contumaz descumprimento transformou a norma em letra morta.

Desta maneira, o que se pretende com o presente projeto de lei é permitir que os

recursos devidos pelo Estado ao advogado que não seja Defensor Público, detentor

de certidão com eficácia de título executivo, possam ser compensados quando do

pagamento do imposto de “causa mortis” e de custas processuais.

Poder-se-á dizer que o projeto cria moeda. É essa, na verdade, a intenção. Criar

uma “moeda forense”, absolutamente de acordo com os princípios contidos no artigo



463
____________________________________________________________________________

13 da Constituição do Estado, modificado pela Emenda 49, de 13/6/2001: legalidade,

moralidade, impessoalidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.

Se  o  Estado  deve  e  tem  a  receber,  nada  mais  justo  do  que  se  permitir  a

compensação dos valores levantados e já aceitos pelas partes envolvidas. Ressalte-

se, ainda, que a proposta limita a área de abrangência da compensação. Ela se dará

somente dentro de assuntos forenses.

Por outro lado, a 25ª Subseção da OAB em Minas Gerais, com sede em Poços de

Caldas, pelo seu Presidente, o advogado Luís Fernando Quinteiro, tem reafirmado

muitas vezes a importância de a Assembleia Legislativa encontrar uma forma de fazer

com que o Poder Executivo cumpra norma por ele sancionada.

Dado o alcance social da proposição, espero merecer o apoio de meus pares a sua

aprovação.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 95/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 529/2007)

Institui  a  exigência de certidão negativa de débito socioambiental nos processos

que menciona e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas localizadas no Estado de Minas Gerais, quando na época de

renovação de Licença de Operação - LO -, ficam obrigadas a apresentar os seguintes

documentos:

I - atestado de “nada consta”, emitido pelo Conselho de Política Ambiental - COPAM

-,  quanto  às  multas  ambientais  não  quitadas,  inclusive  aquelas  que  foram

encaminhadas para a dívida ativa do Estado de Minas Gerais;

II  -  atestado  de  “nada consta”,  quanto  a  ter  sido  condenado  por  processo  por

poluição ou degradação ambiental, emitido pela Procuradoria de Justiça do Estado de

Minas Gerais;

III  -  atestado  de  “nada  consta”,  emitido  pelo  Conselho  Estadual  de  Assistência

Social - CEAS -, quanto à resolução das questões atinentes ao deslocamento das
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pessoas  atingidas  pelos  empreendimentos,  em  especial  a  desapropriação  e  o

reassentamento.

Parágrafo  único  -  Quando  a  empresa  solicitante  de  renovação  de  Licença  de

Operação - LO -, tiver multas ambientais em processo de recurso, a COPAM emitirá

certificado informando o número de multas e seus respectivos valores, especificando

“empresa com multas ambientais em processo de recurso”. 

Art. 2º - As empresas que não atenderem ao disposto no art. 1º desta lei não terão

suas  LOs  renovadas,  até  terem  quitado  os  débitos  existentes  e  cumprido  as

exigências ambientais previstas e acordadas em EIA-RIMA, TACs e outras constantes

no processo de licenciamento ambiental anterior.

§ 1º - As empresas com multas ambientais em processo de recurso poderão ter

suas LOs renovadas, mas ficam obrigadas a:

I - informar o resultado do processo de recurso aos órgãos ambientais envolvidos

no processo de licenciamento;

II - quitar as multas cujos recursos foram indeferidos.

§  2º  -  As  empresas  que  não  quitarem  as  multas  cujos  recursos  tenham  sido

indeferidos terão suas LOs suspensas até a regularização do débito.

Art. 3º - Quando a empresa solicitante de renovação de LO não tiver atendido às

exigências  socioambientais  presentes  no  processo  de  licenciamento  anterior  ou

determinadas em EIA-RIMA, só terão suas Licenças renovadas após a assinatura de

um Termo de Ajuste de Conduta - TAC -, onde a empresa se comprometerá a cumprir

o determinado no TAC, no prazo estabelecido pelo Ministério Público Estadual.

Art. 4º - As empresas que apresentam débito socioambiental ficam proibidas de:

I - ter acesso à crédito ou financiamento público estadual;

II - obter permissão de uso ou concessão do poder público estadual;

III - participar de processos de licitação pública de qualquer natureza.

Parágrafo único - Para efeito desta lei, consideram-se débito socioambiental:

I - as multas ambientais não quitadas em qualquer esfera do poder público;

II - o não-cumprimento do determinado em Termos de Ajuste de Conduta - TACs -,

firmados junto ao Ministério Público Estadual ou ao Ministério Público Federal;

III  -  o  não-cumprimento  das  determinações  especificadas  nos  processos  de
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licenciamento ambiental ou presentes em EIA-RIMAs;

IV  -  a  não-resolução  das  questões  atinentes  ao  deslocamento  das  pessoas

atingidas pelos empreendimentos, em especial a desapropriação e o reassentamento.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação:  Este projeto  de  lei  pretende dotar  o  poder  público de  mecanismos

legais capazes de evitar  que empresas que não cumpram a legislação ambiental,

bem  como  as  questões  sociais,  em  especial  as  relativas  ao  deslocamento  das

pessoas  atingidas  pelos  empreendimentos,  obtenham  qualquer  incentivo  à

continuação de suas atividades ou quaisquer benefícios concedidos pelo Estado.

Por essas razões, aguardo de meus pares a aprovação ao presente projeto de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 96/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 710/2007)

Autoriza o Poder Executivo a conceder tratamento tributário semelhante ao disposto

no art. 75, IV, do Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, para a carne de

pescado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder na forma, no prazo e nas

condições previstas em regulamento, o mesmo tratamento tributário disposto no art.

75, IV, do Decreto nº 43.080, de 13 de dezembro de 2002, para o estabelecimento

que promover o abate e o processamento de pescado, inclusive o comércio varejista. 

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar

da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: Minas Gerais é o 2º maior produtor de bovinos no País. O abate de
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animais é um dos principais segmentos geradores de emprego, podendo empregar

até  169  pessoas  na  geração de  cada  adicional  de  R$1.000.000,00  de  demanda,

considerando-se o emprego direto e o indireto e o efeito renda. 

A cadeia produtiva do boi, por exemplo, é uma das mais complexas e rentáveis. A

expressão "do boi ao sapato" ou a máxima de que "do boi não se perde nem o berro"

são indicadores da importância socioeconômica da pecuária.

Assim,  foi  de  fundamental  importância  o  governo mineiro estimular  a criação,  o

abate  e  a  industrialização  de  animais  no  Estado,  evitando  a  transferência  de

frigoríficos para outros Estados, ao editar o Decreto nº 43.080, de 2002. 

A iniciativa se fez oportuna tendo em vista o fato de Minas Gerais ter deixado de

ser, há alguns anos, o detentor do maior rebanho de gado bovino de corte do País,

posição ocupada atualmente pelo Estado do Mato Grosso. Segundo os estudiosos do

assunto, o mesmo está ocorrendo com relação à produção leiteira, com o Estado de

Goiás  prestes  a  assumir  a  liderança  nacional,  tradicionalmente  ocupada  pelos

mineiros.

Essa situação não ocorre por acaso. Sem entrar no mérito da discussão sobre a

chamada  “guerra  fiscal”,  sabe-se  que  esses  Estados  têm  praticado  uma  política

agressiva de incentivos à cadeia produtiva pecuária, com ênfase na industrialização.

Com  isso,  um  grande  número  de  frigoríficos  e  abatedouros  foi  transferido,

especialmente de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Santa Catarina, para aquelas

regiões,  que  lucram  com  a  geração  de  empregos  e  renda  que  a  atividade  traz

consigo.  As  perdas  de  receita  decorrentes  da  renúncia  fiscal  que essas  medidas

acarretam são plenamente recompensadas com o dinamismo imposto à economia

como um todo.

A proposição tem  natureza autorizativa  e  normatiza  em  lei  tratamento  tributário

diferenciado que já foi adotado pelo Decreto nº 43.080, de 13/12/2002, baixado pelo

Poder Executivo para os estabelecimentos que promoverem o abate de aves ou de

gado bovino, equídeo, bufalino, caprino, ovino e suíno, incluindo o comércio varejista.

O  referido  decreto  manteve  o  disposto  no  art.  75  do  Regulamento  do  ICMS

aprovado  pelo  Decreto  nº  41.030,  de  3/5/2000,  que  reduziu  para  0,1%  a  carga

tributária do ICMS nas operações com o abate de carne.
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Agora,  com a  introdução do peixe,  pretendemos  autorizar  o  Poder  Executivo  a

estender  o  benefício  fiscal  para  qualquer  tipo  de  carne  ou  pescado  destinado  à

alimentação humana.

O governo mineiro, sensível ao segmento da pecuária, ofereceu incentivo fiscal e

tributário nas operações do ICMS incidente sobre o abate de aves, de gado bovino,

equídeo, bufalino, caprino, ovino e suíno. Entretanto, o pescado não foi contemplado. 

Sendo  assim,  a  proposição busca a  equiparação tributária  do  pescado com as

demais carnes, com o intuito de conferir-lhe tratamento semelhante, tendo em vista o

importante mercado da psicultura em Minas Gerais,  principalmente na geração de

emprego e renda e na oportunização de oferta de um alimento saudável e rico em

proteína, a preços acessíveis, à mesa do cidadão mineiro, principalmente para os de

baixa renda.

Sabedores  da  preocupação  do Poder  Executivo  com  o  setor,  já  que instalou  a

Câmara  Técnica  da  Psicultura,  câmara  setorial  esta  que  vem  desenvolvendo

importante trabalho, conclamamos os nobre pares a apoiarem esta proposição, tendo

em vista sua grande repercussão econômica e social em nosso Estado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 97/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.010/2007)

Dispõe sobre  a Política  Estadual  de  Compensação e Proteção  aos Agricultores

Familiares  cujas  glebas  possuam  áreas  de  preservação  permanente  ou  áreas

destinadas para a preservação ambiental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Estado  garantirá  aos  agricultores  familiares  que  possuam  restrição

econômica ou ambiental em áreas de preservação permanente ou áreas destinadas

para a preservação ambiental,  protegidas pelo Estado,  compensação e incentivos

para estimular a proteção da biodiversidade do Estado.

§ 1º - Entende-se por agricultor familiar o proprietário descrito no art. 3º da Lei nº

11.326, de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional

da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais:
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I - não detenha, a nenhum título, área maior do que quatro módulos fiscais; 

II  -  utilize  predominantemente  mão-de-obra  da  própria  família  nas  atividades

econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento;

III -  tenha renda familiar predominantemente originada de atividades econômicas

vinculadas ao próprio estabelecimento ou empreendimento;

IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua família.

§ 2º - As áreas especialmente protegidas são aquelas definidas no Código Florestal,

art. 1º, §2º, II, como áreas de preservação permanente.

§  3º  -  Estão  excluídas desta lei  as  áreas de reserva  legal  definidas no Código

Florestal, art. 1º, §2º, III.

Art.  2º  -  A  compensação  e  a  proteção  às  atividades  desenvolvidas  se  darão

prioritariamente através dos seguintes meios:

I - apoio prioritário em projetos e atividades de assistência técnica, capacitação e

pesquisa agropecuária;

II  -  Fornecimento de insumos agropecuários (sementes, mudas,  etc.), mudas de

espécies nativas, mecanização;

III  -  acesso prioritário a programas de governo, com enfoque em agroindústrias,

agroecologia, crédito, financiamentos, comercialização;

IV  -  compensação  financeira  proporcional  à  área  com  restrição  econômica  ou

ambiental, levando em conta o seu tamanho em relação a área total utilizada, sua

ocupação econômica principal e a conservação ambiental.

Art.  3º  -  Os  critérios  de  enquadramento,  cadastramento  e  monitoramento  dos

agricultores  familiares  que sejam beneficiários  com a  compensação e  o  apoio  de

atividades da agricultura familiar  ficarão a cargo do Conselho Estadual de Política

Ambiental - Copam -, em consonância com o Conselho Estadual de Desenvolvimento

Rural Sustentável.

§ 1º  -  Poderão ser  beneficiados, prioritariamente,  os  agricultores  familiares  com

suas propriedades inseridas dentro dos ecossistemas especialmente protegidos e do

entorno de áreas com atividades de impacto ambiental  definidos na Resolução n°

1/86, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - Conama.

§ 2º - Entende-se por ecossistemas especialmente protegidos:
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I - os remanescentes de mata atlântica;

II - os remanescentes de mata seca.

§ 3º - Considera-se para efeitos dessa lei “o entorno” como a região compreendida

num raio de 30km (trinta quilômetros) do limite das áreas com atividades de impacto

ambiental.

Art. 4º - São fontes de recursos para atendimento dos beneficios previstos nessa

lei:

I - o Orçamento Geral do Estado;

II - o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias

Hidrográficas - Fhidro -;

III - reposição florestal - Conta Recursos Especiais a aplicar;

IV - multas arrecadadas;

V - parcerias com entidades públicas e privadas;

VI - acordos com instituições multilaterais.

Art.  5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação:  A  agricultura  familiar  está  em  processo  de  consolidação.  O  seu

fortalecimento  e  valorização  dependem  de  um  conjunto  de  fatores  econômicos,

sociais, políticos, culturais e ambientais que necessitam ser implementados de forma

articulada por  uma diversidade de instrumentos.  O Estado e as  políticas  públicas

cumprem  um  papel  fundamental.  Quanto  mais  essas  políticas  conseguirem  se

transformar em respostas à estratégia geral de desenvolvimento com sustentabilidade

e, ao mesmo tempo, às demandas concretas e imediatas da realidade conjuntural,

mais adequadamente cumprirão o seu papel.  Nesse sentido, o poder público está

contribuindo  decisivamente  para  a  justiça  social,  quando  busca  compensar  os

agricultores familiares que preservam a vegetação em suas propriedades. As áreas

agrícolas  com  maior  cobertura  florestal  são  as  que  obtêm  menor  retorno  e

apresentam graves problemas de geração de emprego e renda. Ao mesmo tempo
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que as políticas ambientais criam condições de proteção do meio ambiental, geram

dificuldades de desenvolvimento de atividades agropecuárias devido a restrições de

uso das áreas. 

Os  agricultores  vêem a legislação  ambiental  como punitiva,  não se  lhes  dando

proteção nem benefício pela preservação praticada. Grande parte das propriedades

rurais tem menos de 10 ha, e suas atividades são limitadas pelo cumprimento da

legislação, ao destinarem parte de sua área para reserva legal, e pelo impedimento

da utilização das áreas de preservação permanente - APPs.

Estudos  realizados  pela  FAO  reconhecem  a  correlação  entre  a  preservação

ambiental e os chamados direitos dos agricultores familiares, indicando que se devem

criar incentivos e recompensas pela conservação ambiental e pela perda de receita

financeira  que  os  agricultores  têm,  por  não  adotarem  práticas  agrícolas  mais

remuneradoras.

A exemplo do sistema tributário, que está centrado na recompensa às atividades

consideradas produtivas, o sistema ambiental fica prejudicado, quando não garante

critérios  de  redistribuição  nem  de  compensação  na  preservação  das  áreas,

principalmente  aos  agricultores  familiares.  Assim,  deve-se  levar  em  conta  que,

enquanto  muitas  áreas  são  destinadas  para  a  produção  de  uma  infinidade  de

alimentos,  que garantem  a  segurança alimentar  e  o  desenvolvimento  econômico,

existem outros milhares de propriedades familiares cobertas de matas nativas que

preservam nascentes d'água e são indispensáveis na preservação ambiental e  na

sustentabilidade da sociedade.

Assim propomos  este  projeto  de  lei,  na  tentativa  de compensar  os  agricultores

familiares  em  suas  propriedades,  para  que  possam  preservar  o  meio  ambiente,

beneficiando a população não só de Minas Gerais, mas a de todo o País, sem terem

seu sustento prejudicado pela não-utilização de suas áreas.

Por  todos  os  motivos  arrolados,  pedimos  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  à

aprovação desta proposição. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 98/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.399/2008)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que comercializam lâmpadas

fluorescentes colocarem à  disposição dos  consumidores lixeira  para  a sua coleta

quando descartadas ou inutilizadas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os comerciantes de lâmpadas fluorescentes situados no Estado de

Minas Gerais obrigados a colocar à disposição dos consumidores recipientes para a

sua coleta quando descartadas ou inutilizadas.

Parágrafo único - Os recipientes de coleta deverão ser instalados em local visível e,

de modo explícito, deverão conter dizeres que alertem e despertem o usuário quanto

à  importância  e  à  necessidade  do  correto  fim  dos  produtos  e  os  riscos  que

representam  à  saúde  e  ao  meio  ambiente  quando  não  tratados  com  a  devida

correção.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: Nos últimos tempos é claramente notória a substituição das antigas

lâmpadas incandescentes pelas de mercúrio, mais conhecidas como fluorescentes.

Isso vem ocorrendo tanto nas residências quanto nos estabelecimentos comerciais e

indústrias. Pode-se dizer que hoje essas lâmpadas são responsáveis por mais de

70% da iluminação artificial. 

Por diversos motivos essa substituição vem sendo incentivada pelo governo federal,

pois as lâmpadas fluorescentes reduzem consideravelmente o consumo de energia

elétrica, chegando a atingir uma redução de até 80%, além de possuírem uma média

de  durabilidade  oito  vezes  maior,  provocarem  maior  sensação  de  conforto  e

apresentarem um menor risco de causar deficiências visuais. Por outro lado, a maior

utilização  das  lâmpadas  fluorescentes  é  altamente  preocupante  sob  determinado

enfoque: o da preservação do meio ambiente e da saúde humana, pois essa lâmpada

é constituída por um tubo selado de vidro, em cujo interior encontram-se gás argônio
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e vapor de mercúrio.  Enquanto intacta, a lâmpada não oferece risco, mas, ao ser

rompida, liberará vapor de mercúrio que será aspirado por quem a manuseia. 

Infelizmente, até o presente momento esse tipo de lâmpada faz parte do lixo das

residências, de estabelecimentos comerciais e de indústrias, podendo contaminar o

meio  ambiente  e  afetar  a  saúde  humana.  Em  regra,  os  resíduos  deveriam  ser

tratados e depositados próximos aos locais onde foram gerados. No entanto, passam

por áreas povoadas, e a ausência de um plano diretor de resíduos leva as indústrias

a procurar destinação final para os resíduos gerados longe do local de remessa. O

descarte dessas lâmpadas carece de cuidados especiais, em face do risco de que,

uma vez lançadas no lixo das residências, estabelecimentos comerciais e industriais

e, por fim, nos lixões dos Municípios ou em aterros sanitários, acabem por contaminar

o solo, os lençóis freáticos e as plantações de alimentos. A situação é preocupante e

necessita  ser  urgentemente  solucionada  com  uma política  pública  que  determine

regras e procedimentos obrigatórios, sob pena de pagarmos um alto preço diante da

omissão. 

Ante o exposto, solicito o apoio dos nobres colegas para aprovação do projeto de lei

ora apresentado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Meio Ambiente

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

PROJETO DE LEI Nº 99/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 633/2007)

Cria o Programa de Apoio ao Pequeno Produtor de Cana-de-Açúcar do Estado de

Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o programa de apoio ao pequeno produtor de cana-de-açúcar

do  Estado  de  Minas  Gerais,  com  o  objetivo  de  conceder  incentivo  financeiro  ao

produtor cuja propriedade não exceda 250ha (duzentos e cinqüenta hectares).

Parágrafo  único  -  Para  fazer  jus  aos  benefícios  previstos  nesta  lei,  o  produtor

deverá comprovar:

I - a regularidade do registro da propriedade no INCRA;

II - o cumprimento das obrigações tributárias específicas.
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Art. 2º - São recursos financeiros do Programa:

I - o Fundo Estadual de Desenvolvimento Rural - FUNDERUR -, criado pela Lei nº

11.744, de 16 de janeiro de 1995, na forma prevista no seu art. 3º, I;

II - os constantes no orçamento da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e

Abastecimento ou entidades a ela vinculadas.

Art. 3º - Os recursos a que se refere o art. 2º serão repassados diretamente ao

produtor rural, em parcela única e anual, nas condições previstas no anexo desta lei,

após avaliação técnica realizada pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão

Rural do Estado de Minas Gerais - EMATER.

Art. 4º - Os recursos repassados de acordo com o art. 3º destinam-se ao custeio de

despesas relacionadas como preparo do solo, plantio, colheita e transporte.

Parágrafo  único  -  A  fiscalização  da  aplicação  dos  recursos  repassados  será

realizada  pela  EMATER  ou  por  órgão  indicado  pela  Secretaria  de  Estado  de

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

Art. 5º - O poder executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor no exercício fiscal seguinte ao de sua publicação.

Anexo

(Refere-se ao art. 3º)

Categoria de Produtor Benefício (UFIRs)

até 100ha 1.000

101 até 150ha 1.500

151 a 250ha 2.000

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O projeto de lei ora apresentado visa a incentivar a produção da cana-

de-açúcar no Estado, uma vez que este vem aumentando o movimento econômico

em virtude da comercialização dos produtos derivados,  em especial  a  cachaça,  o

açúcar  e  o  álcool.  Outro  aspecto  é  o  incentivo  ao  cooperativismo  nesse  setor,

possibilitando  facilidades  e  estrutura  na  comercialização  e  obtenção  de  melhores

resultados.
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Há necessidade de incentivar  a permanência do homem no campo, e termos a

esperança de que esta iniciativa contribua para melhorar as condições de vida do

pequeno produtor rural no Estado.

Aumentando  a  produção,  poderemos  exportar  e  controlar  os  preços  internos  e

fortalecer o Pró-Álcool.

Ao apresentar este projeto de lei, espero contar com a anuência dos nobres pares

para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 100/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.179/2009)

Institui a Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Pecuária  de  Leite,

abrangendo a bovinocultura, a bubalinocultura, a ovinocultura e a caprinocultura, e

será formulada e executada com os seguintes objetivos:

I - garantir a oferta de leite e derivados suficientes para abastecimento do mercado

estadual e para a geração de excedentes exportáveis;

II - assegurar o acesso do leite e seus derivados aos consumidores, especialmente

aos de baixa renda, em condições adequadas, promovendo o aumento do consumo

desses produtos;

III - garantir a melhoria da qualidade do leite oferecido ao consumidor;

IV - estimular o aumento da competitividade no setor, incentivando o cooperativismo

entre os produtores e os demais agentes da cadeia produtiva;

V  -  assegurar  a  melhoria  de  renda  dos  produtores,  especialmente  através  de

instrumentos que permitam maior agregação de valor ao produto;

VI  -  promover  a  capacitação  dos  agricultores  e  seu  acesso  ao  melhoramento

genético, ao controle sanitário e à inovação tecnológica poupadora de energia e não

degradadora do ambiente natural;

VII - reduzir o comércio informal de leite e derivados e a evasão fiscal.
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Art. 2º - São instrumentos da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de Leite:

I - o crédito;

II - a tributação;

III - a pesquisa;

IV - o ensino;

V - a extensão rural e a assistência técnica;

VI - a vigilância em saúde;

VII - o apoio ao cooperativismo e ao associativismo;

VIII - o apoio a agroindústria familiar;

IX - o acesso a informações socieconômicas:

X - as compras governamentais com finalidade do abastecimento institucional;

XI - a certificação de identidade, origem e qualidade dos produtos.

Art.  3º - Os programas e ações da Política Estadual de Incentivo à Pecuária de

Leite  terão  a  prioridade  de  atendimento  aos  agricultores  familiares,  às  suas

cooperativas,  associações  e  aos  pequenos  e  aos  médios  estabelecimentos

comerciais e agroindustriais.

Art.  4º  -  A Política Estadual  de Incentivo à Pecuária de Leite será planejada de

forma descentralizada e com ampla participação das entidades representativas dos

agentes que atuam na cadeia produtiva de leite.

Art. 5º - Fica assegurado ao cidadão o direito ao acesso a planilhas de custo da

produção  de  leite  contendo  as  seguintes  informações  relativas  à  produção  e  à

comercialização no sistema agroindustrial do leite bovino e de seus derivados:

I - preços de leite “in natura” recebido pelos produtores;

II  -  preços  do  leite  e  de  seus  derivados  recebidos  pela  indústria  no  mercado

atacadista;

III  -  preços  do  leite  e  seus  derivados  pagos  pelos  consumidores  no  mercado

varejista;

IV -  preços dos insumos agropecuários, tais como fertilizantes, corretivos do solo,

rações  e  suas  matérias-primas,  suplementos,  vacinas,  medicamentos  e  outros

produtos veterinários;

V - preços do frete do leite;
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VI  -  preços  pagos  pela  indústria  das  embalagens  para  envasamento  do  leite

processado;

VII  -  preços  de  máquinas  e  equipamentos,  tais  como tratores,  ordenhadeiras  e

resfriadores.

Art. 6º - A coleta de informações previstas nesta lei obedecerá a uma metodologia a

ser elaborada pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, observando

as particularidades de cada região do Estado e os diferentes sistemas de produção.

Art. 7º - A divulgação das informações previstas em lei será feita periodicamente

através dos meios de comunicação oficiais.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  Estado  de  Minas  Gerais  se  destaca  no  cenário  nacional  por

apresentar  a  maior  bacia  leiteira  do  País,  produzindo  cerca  de  30%  do  leite

consumido no Brasil.

Apesar de toda a polêmica da crise que atinge os produtores de leite de MG, devido

aos  baixos  valores  pagos  ao  produtor,  neste  ano  o  Estado  atingiu  um  avanço

considerável  nas  exportações  de  produtos  lácteos  para  a  Europa,  atingindo  em

dezembro um superávit de 37 milhões.

Atualmente, estamos verificando através da realização de audiências públicas com

os produtores que o setor se encontra em crise, o que vem gerando endividamento e

queda da produtividade do setor.

Em face do exposto,  apresento este projeto de lei,  para apreciação dos nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 101/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 957/2007)

Acrescenta parágrafo ao art. 11 da Lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que

dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, e dá
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outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 11 da Lei 14.937, de 23 de dezembro de 2003, fica acrescido do

seguinte § 3º:

“Art. 11 - (...)

§ 3º - Fica concedido desconto de 3% (três por cento) sobre o valor do Imposto

sobre Propriedade de Veículos Automotores -  IPVA -,  quando não se verificar,  no

período de 12 (doze)  meses anteriores  à data de cobrança do tributo,  infração à

legislação de trânsito praticada pelo proprietário ou por condutor do veículo sobre o

qual incide o tributo.”.

Art. 2º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, produzindo efeitos a

partir de 1º de janeiro de 2008.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Esta  proposição  tem  por  objetivo  estimular  a  observância  e  a

obediência às leis de trânsito, bem como incentivar a adimplência ao pagamento do

IPVA.

Nossas  leis  de  trânsito  são  abrangentes  e  severas,  punindo  os  infratores  com

multas pesadas e perda de pontos na carteira de habilitação, chegando até à perda

desta. Apesar disso, porém, motoristas irresponsáveis continuam a desrespeitá-las de

modo  contumaz,  mesmo  após  intensas  campanhas  educativas  promovidas  pelos

órgãos competentes.

Entendemos,  pois,  que  aos  bons  motoristas,  aqueles  que  se  constituem  em

exemplo de responsabilidade na direção de um veículo, é necessário outorgar um

prêmio que traduza o reconhecimento da sociedade pelo seu valor.

Por estes argumentos, submetemos esta proposição à apreciação de nossos pares,

esclarecendo que tal medida já é aplicada em outros Estados da Federação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 102/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.180/2009)

Institui a Política Estadual de Incentivo à Produção da Olivicultura.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Política Estadual de Incentivo à Produção da Olivicultura,

que  têm  por  objetivo  fomentar  a  expansão  dessa  atividade,  que  surge  como

alternativa econômica e sustentável do Estado.

Parágrafo único - A olivicultura resume-se na cultura da oliveira e têm por objetivo a

extração do azeite  de  oliva,  sendo a oliveira  uma espécie  característica  do  clima

mediterrâneo, estando atualmente espalhada por todo o mundo.

Art.  2º -  A  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Produção  da  Olivicultura  tem  as

seguintes diretrizes:

I - repassar as tecnologias de extração de azeite a pelo menos cem produtores de

oliveira do Município de Maria da Fé e região adjacente, com parceria da Epamig;

II  -  atingir  a extração de 25 toneladas de azeite de azeitona no ano agrícola de

2008-2009 e de 50 toneladas no ano agrícola de 2009-2010, valores correspondentes

à metade da produção estimada para Maria da Fé e adjacente;

III - obter classificação do azeite produzido na região;

IV - promover transferência de tecnologias em olivicultura entre técnicos brasileiros,

italianos e israelenses;

Art.  3º  -  São  instrumentos  da  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Produção  da

Olivicultura:

I - crédito anual;

II - assistência técnica;

III - promoção e comercialização do produto;

IV - certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Fazenda do Retiro,  localizada no Município de Maria da Fé, vem

gerando interesse por parte de investidores por produzir o primeiro azeite mineiro.
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Estudos demonstraram que o clima da região é favorável para produção de azeites

com pureza e qualidade comercial.

Análises laboratoriais demonstraram que o óleo de azeitona da região pode ser

classificado como azeites de oliva virgem e extra.

O  projeto  visa  a  promover  e  estimular  a  produção  do  azeite,  pois  o  produto

apresenta grande importância comercial, tendo a produção mundial de azeite de oliva

em  2007  alcançado  2.900.000  toneladas,  movimentando  cerca  de

US$7.300.000.000,00. 

Os maiores produtores mundiais são a Espanha, responsável por 43%, a Itália, com

18%, e a Grécia, com 12%.

Cabe-nos informar que o Brasil  importa 100% do azeite que consome, segundo

dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, somando os gastos

com o produto a quantia de US$236.000.000,00.

Em face do exposto,  apresento este projeto de lei,  para apreciação dos nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 103/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.968/2007)

Altera o art. 11 da Lei nº 11.517, de 13 de julho de 1994, que define regras sobre a

eleição e nomeação do Reitor e do Vice-Reitor da Universidade Estadual de Montes

Claros – Unimontes e suprime a formação de lista tríplice para indicação dos cargos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O art. 11 da Lei nº 11.517, de 13 de julho de 1994, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  11 – A nomeação do Reitor  e do Vice-Reitor  da Universidade Estadual  de

Montes  Claros  –  Unimontes  -,  bem  como  dos  Diretores  de  suas  unidades

universitárias, obedecerá ao seguinte:

I – o Reitor e o Vice-Reitor serão escolhidos por colégio eleitoral, em eleição direta,

por escrutínio secreto, entre professores que integrem o quadro da Unimontes por
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mais de cinco anos, e serão nomeados pelo Governador do Estado os candidatos

mais votados para cada cargo;

II – a eleição se fará para mandato de quatro anos, permitida uma recondução;

III  –  compõem  o  colégio  eleitoral  o  corpo  docente,  o  discente  e  o  técnico-

administrativo da entidade, e seus votos têm o peso de 50% (cinqüenta por cento),

25% (vinte  e  cinco  por  cento)  e  25% (vinte  e  cinco  por  cento),  respectivamente,

prevalecendo, em caso de empate, o resultado obtido junto ao corpo docente;

IV  –  a  nomeação,  pelo  Reitor,  dos  Diretores  das  unidades  observará,  no  que

couber,  além  do  estabelecido  nos  incisos  anteriores,  o  disposto  no  estatuto  da

Universidade;

V – a eleição dos Diretores das unidades será realizada no prazo de trinta dias

contados da posse do Reitor e do Vice- Reitor, nos termos desta lei.”.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A alteração proposta constitui um avanço no processo de autonomia

da  Universidade  Estadual  de  Montes  Claros.  As  regras  em  vigor  determinam  a

formação de uma lista tríplice, através da qual o Governador do Estado nomeia o

Reitor  e  o  Vice-Reitor  da  Instituição,  independente  do  resultado  da  eleição.  Na

prática,  isto  significa  que  os  vencedores  do  pleito,  apesar  de  referendados  por

professores,  alunos e  funcionários,  não serão necessariamente os  ocupantes dos

cargos. A alteração permite que o resultado da eleição seja respeitado, atendendo a

uma antiga reivindicação da comunidade universitária, já manifestada várias vezes

através de atos públicos e documentos elaborados pela Associação dos Docentes da

Unimontes (Adunimontes) e pelo Diretório Central dos Estudantes.

Outra  alteração  proposta  refere-se  ao  peso  eleitoral  de  cada  segmento,  que

atualmente  é  de  70% para  os  docentes,  15% para  os  discentes  e  15% para  os

funcionários  técnico-administrativos,  e  passaria  a  ser  de  50%,  25%  e  25%,

respectivamente, prevalecendo, em caso de empate, o resultado entre os docentes.

Essa alteração, apesar de democratizar ainda mais o pleito, não alteraria de forma

substancial a prevalência do corpo docente sobre os demais.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
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projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 104/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.247/2010)

Dispõe sobre a concessão de certificado de redução de emissão de gases de efeito

estufa a instituição pública e privada.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado concederá certificado a instituição pública ou privada que reduzir

a emissão de gases de efeito estufa nos processos de produção de bens e serviços,

na forma, prazo e condições estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único - O licenciamento ambiental somente poderá servir de parâmetro

para  fins  de  concessão  de  certificado  quando  o  empreendimento  ou  atividade

adotarem  medidas  de  controle  de  emissão  de  gases  acima  dos  limites  técnicos

exigidos pelo órgão licenciador.

Art.  2° -  Para a consecução dos  objetivos previstos  nesta  lei,  fica facultado ao

Estado adotar as seguintes medidas:

I - credenciar instituição pública ou privada para fins de avaliação de processos de

produção de bens e serviços;

II - observado o disposto no art. 14 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de

maio  de  2000,  conceder  à  instituição  certificada  redução  da  carga  tributária  nos

valores a recolher dos impostos devidos em até:

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) do Imposto de Circulação de Mercadorias e

Serviços - ICMS;

b) 1% (um por cento) do Imposto de Propriedade de Veículos Automotores - IPVA;

c) 0,7% (zero vírgula sete por cento) do Imposto de Transmissão, Causa Mortis e

Doação - ITCD;

III - reduzir em até 2% (dois por cento) os valores pagos a título de taxa de juros de

empréstimos concedidos com recursos de fundos estaduais;

IV - celebrar convênios com instituições de direito público e privado.

Art. 3° - A instituição certificada poderá utilizar  a certificação para fins de “marketing”
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e  propaganda  de  bens  e  serviços,  atendidas  as  condições  estabelecidas  em

regulamento.

Art. 4º - O uso irregular da certificação será punido com multa diária de 50 a 5.000

Ufemgs - (cinquenta a cinco mil Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º - Constatada a qualquer tempo irregularidade na concessão do certificado, a

instituição certificada será punida com pena de multa, nos limites previstos nesta lei, e

obrigada a restituir em dobro os valores dos juros ou da carga tributária reduzidos,

sem prejuízo das demais sanções civis e penais cabíveis.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de dua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: A preocupação com as mudanças climáticas motivou a celebração de

um acordo internacional em Quioto, em que diversos países se comprometeram a

reduzir a emissão de gases de efeito estufa decorrentes de atividades antrópicas,

consideradas por uma parcela significativa da comunidade científica como um dos

principais causadores do aquecimento global.

Discutido e negociado no Japão em 1997, o Protocolo de Quioto, que entrou em

vigor em 2005, estabelece metas de redução obrigatórias para alguns países e seu

prazo de validade expira em 2012.

Segundo esse Protocolo, a redução de emissão de gases de efeito estufa deverá

acontecer  em  várias  atividades  econômicas.  Para  tanto,  estimula  os  países

signatários a cooperarem entre si por meio de ações como reforma dos setores de

energia e transportes, promoção do uso de fontes energéticas renováveis, eliminação

de mecanismos financeiros e de mercado não apropriados aos fins da convenção-

quadro  de  mudanças  climáticas  e  limitação  de  emissões  de  metano  no

gerenciamento  de  resíduos  e  dos  sistemas  energéticos  e  proteção  de  florestas

nativas.

No ano de 2009, Minas Gerais deu um passo significativo em prol da redução da

emissão de gases de efeito estufa. Ao promover alteração na Lei nº 14.309, de 2002,

que dispõe sobre as políticas florestal e de proteção à biodiversidade, o poder público

adotou um conjunto expressivo de medidas voltadas para a proteção das florestas
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nativas. Entre elas, destaca-se a obrigação de uso de, no mínimo, 95% de florestas

plantadas  nos  processos  produtivos  de  grandes  consumidores  de  matéria-prima

florestal, até o ano de 2018.

Também no ano de 2009, merecem registro dois grandes eventos relacionados às

mudanças  climáticas.  Na  Dinamarca,  a  atenção  mundial  se  voltou  para  a  15ª

Conferência da Mudança do Clima da ONU em Compenhague – COP15. O objetivo

dessa conferência era fechar um acordo para suceder o Protocolo de Quioto, cujo

prazo expira em 2012. No Brasil,  o governo federal  sancionou a lei  que institui  a

Política Nacional de Mudanças Climáticas no País.

Com vistas a contribuir com essa discussão, submetemos à análise desta Casa

este  projeto  de  lei.  Trata-se  de  uma proposição  que  visa  estimular,  por  meio  de

certificação e concessão de benefícios financeiros e fiscais, as instituições públicas e

privadas a reduzirem a emissão de gases de efeito estufa nos seus processos de

produção de bens e serviços, por meio de medidas como o uso de tecnologias mais

limpas e adoção de medidas compensatórias. 

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 105/2011

(Ex-Projeto de Lei Nº 922/2007)

Inclui  no  currículo  do  ensino  formal  conteúdos  voltados  ao  processo  de

envelhecimento.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Torna-se obrigatória a inclusão, no currículo do ensino formal, de disciplinas

e conteúdos voltados ao processo de envelhecimento das pessoas, com relação ao

respeito e à valorização do idoso pela sociedade, de forma a eliminar o preconceito e

a produzir conhecimentos sobre a matéria.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Notadamente o povo brasileiro não está preparado culturalmente e
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socialmente para o trato com o ser humano idoso, o que dificulta a inter-relação com

o  idoso,  dificuldade  observada  também  com  os  obesos,  os  portadores  de

necessidades especiais, etc., guardadas naturalmente as devidas proporções. Com o

passar dos anos, o ser humano passa por inúmeras transformações. No processo de

envelhecimento, nos tornamos gradualmente menos ágeis, diminuem as acuidades

visual e auditiva, etc., o que dificulta o uso e o acesso aos transportes, aos hospitais,

às repartições, aos espaços culturais, às escadas, aos banheiros, etc.

A exemplo do que ocorre nos países desenvolvidos, onde o respeito à integridade e

à dignidade do idoso já é uma realidade, o novo estatuto do idoso possibilitará que no

Brasil ocorra a mesma evolução.

Destacamos que este projeto de lei, baseado no novo estatuto do idoso, em seu art.

22, amenizará as dificuldades dos idosos, pois que trata da obrigatoriedade de se

inserirem, nos currículos mínimos dos diversos níveis do ensino formal, conteúdos

voltados para o processo de envelhecimento (gerontologia), proporcionando respeito

e  valorização  do  idoso,  de  forma  a  reduzir  o  preconceito  e  a  produzir  maior

conhecimento sobre a matéria, para esta e as próximas gerações.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, e de Educação para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 106/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3/2007)

Cria campanha de incentivo à arrecadação de ICMS e à ampliação do acesso da

população às manifestações artístico-culturais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a campanha Sua Nota Vale um Espetáculo, com o objetivo de

incentivar o consumidor a trocar notas e cupons fiscais por ingressos em espetáculos

artístico-culturais promovidos pelo Estado.

Parágrafo único - Ficam o Poder Executivo e as empresas públicas e sociedades de

economia mista, patrocinadoras de eventos culturais, autorizados a negociar com os

produtores de eventos patrocinados, a realização da campanha Sua Nota Vale um

Espetáculo.

Art. 2º -  A campanha Sua Nota Vale um Espetáculo será realizada pelos órgãos
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oficiais gerenciadores da cultura no Estado.

Art.  3º -  O Poder Executivo, após regulamentada a lei,  dará ampla divulgação à

campanha em todo o Estado.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011

Elismar Prado

Justificação: A proposição sob análise deriva da brilhante idéia da Deputada Lúcia

Pacífico, trazida já ao exame dessa Casa por meio do Projeto de Lei nº 222/2003, que

recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões que o apreciaram.

Em  suma,  a  proposta  legislativa  cria  para  os  cidadãos  o  direito  de  entrar

gratuitamente  em  eventos  artístico-culturais  promovidos  pelo  Estado,  ou  mesmo

naqueles  com  patrocínio  do  governo  estadual  ou  de  suas  empresas  públicas  e

sociedades de economia mista, desde que troquem notas fiscais por ingressos. Esse

tipo de permuta, apesar de repercutir nos custos de tais eventos, também repercute

positivamente na arrecadação tributária e nas ações de educação tributária.

Por isso, fazemos apelo aos nossos ilustres pares pela aprovação desta proposta,

razão pela qual conto com o apoio dos nobres Deputados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 107/2011

(Ex-Projeto de Lei Nº 77/2007)

Destina aos arsenais das Polícias Militar e Civil as armas apreendidas no Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As armas apreendidas pelas Polícias Civil e Militar do Estado, após todos

os trâmites legais,  deverão ser destinadas aos arsenais e ao uso das respectivas

corporações.

Art.  2º  -  A cada corporação competirá verificar  que tipos de armas poderão ser

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado 

Justificação:  Nossas  Polícias  Civil  e  Militar  constantemente  apreendem  armas,

apreensões feitas por meios diversos: de bandidos, de pessoas sem porte de armas,

de contrabando, etc.

Tendo em vista a escassez de recursos de nossas corporações, acreditamos que a

medida, que visa a destinar tais armas para suprir os policiais, em muito contribuirá

para amenizar as dificuldades, principalmente porque se sabe que os bandidos estão

melhor armados do que os próprios policiais.

Por  isso,  apresentamos  esta  proposição,  que  esperamos  receber  acolhida  dos

nossos pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 108/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4/2007)

Dispõe sobre a oferta de cursos de preparação dos estudantes do ensino médio da

rede pública estadual para os processos seletivos de ingresso no ensino superior.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - O Estado oferecerá cursos especiais de preparação para os processos

seletivos  de  ingresso no ensino superior  aos  estudantes que estejam cursando o

último ano do ensino médio da rede pública estadual.

Parágrafo  único  -  A  oferta  dos  cursos  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo

condicionar-se-á  à  existência  de  recursos  humanos  e  materiais  disponíveis,  bem

como de espaço físico adequado ao desenvolvimento da atividade.

Art. 2º - Para atender ao disposto nesta lei, o Estado implementará projetos-pilotos

para atendimento prioritário das escolas situadas em áreas de vulnerabilidade social.

Parágrafo  único  -  Os  projetos  referidos  no  “caput”  deste  artigo  poderão  ser

desenvolvidos em articulação com entidades públicas e privadas e mobilizar agentes

voluntários  para  auxiliar  nas  tarefas  de  planejamento  e  execução,  preservada  a

autonomia dos colegiados escolares no tocante à seleção de pessoal voluntário.
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Art. 3º - Os cursos preparatórios para ingresso no nível superior de ensino serão

destinados aos estudantes que forem considerados freqüentes.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  análise  pretende  incumbir  ao  poder  público

estadual a oferta de cursos preparatórios para vestibulares em instituições de ensino

superior, em estabelecimentos estaduais de ensino.

A proposição em epígrafe, oriunda do Projeto de Lei nº 303/2003, de autoria do

Deputado  George  Hilton,  tramitou  na  Assembléia  Legislativa  durante  a  última

legislatura, sem lograr aprovação final antes de seu término.

Importante ressaltar que todas as comissões que se debruçaram sobre o projeto –

Constituição  e  Justiça,  Educação  e  Fiscalização  Financeira  e  Orçamentária  –

emitiram pareceres  favoráveis.  Na  Comissão de  Educação,  Ciência,  Tecnologia  e

Informática, tive a honra de se o relator da matéria e propor um substitutivo que foi

aprovado.

É justamente a partir desse texto substitutivo, do qual a consultoria temática da área

de  Educação,  teve  papel  de  extrema  relevância  na  sua  elaboração,  que  está

embasado a projeto de lei em tela.

Primeiramente, há que recordar o papel dos Estados na promoção da educação,

como determinado pelas Constituições Federal e Estadual e pela Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional – LDB -, que é assegurar o ensino fundamental, gratuito

e obrigatório, e oferecer, com prioridade, o ensino médio.

Também  na  seara  federal,  o  Plano  Nacional  de  Educação,  aprovado  pela  Lei

Federal nº 10.172, de 9/1/2001, estabeleceu como meta prioritária, o atendimento em

100% da demanda pelo ensino médio até o fim da década de vigência do plano,

aprimorando ao mesmo tempo sua qualidade e reduzindo os índices de distorção

idade-série.

Assim,  concordamos  com  aqueles  que  sugerem  que  a  oferta  de  cursos
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preparatórios para ingresso no ensino superior não deve se revestir de um caráter

universal e obrigatório, mas tão-somente um esforço governamental com o objetivo

de: ofertar aos estudantes da rede pública melhores condições de concorrerem, em

igualdade  de  condições,  pelas  vagas  no  ensino  superior,  com  aqueles  que  têm

capacidade  financeira  para  arcar  com  cursos  pré-vestibulares  pagos;  aumentar  a

qualidade  da  educação  de  ensino  médio  nos  estabelecimentos  estaduais,  com

relação ao aproveitamento e estímulo dos estudantes; e propiciar o aproveitamento

racional  dos  recursos humanos  e materiais  disponíveis  na  rede estadual  para tal

atividade.

Ressalte-se  que  a  proposta  acena  para  a  possibilidade  de  serem  formalizadas

parcerias com entidades públicas e privadas para mobilizar a iniciativa de voluntários,

a fim de que possam ser desenvolvidos projetos para a preparação dos estudantes

concluintes do ensino médio para o vestibular.

Por  tudo  isso,  fazemos  apelo  aos  nossos  ilustres  pares  pela  aprovação  deste

projeto de lei de grande alcance social e educacional, razão pela qual conto com o

apoio dos nobres Deputados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 109/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 83/2007)

Dispõe sobre a política estadual de polícia ostensiva de prevenção criminal e de

segurança nos veículos do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual de polícia ostensiva de prevenção criminal

e de segurança nos veículos do transporte coletivo intermunicipal de passageiros.

§ 1º  -  A responsabilidade pelas  ações a que se referem essa política caberá à

Polícia  Militar,  atuando  de  forma  conjunta  com  o  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem do Estado de Minas Gerais - DER-MG - e com as empresas delegatárias,

concessionárias ou permissionárias do serviço de transporte.

§ 2º - Fica a Polícia Militar autorizada a celebrar convênios e termos de cooperação

com a Polícia Rodoviária Federal para a consecução dessa política.
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Art. 2º - São instrumentos da política estadual de polícia ostensiva de prevenção

criminal  e  de  segurança  nos  veículos  do  transporte  coletivo  intermunicipal  de

passageiros:

I - presença de policiais militares, fardados ou à paisana, em viagens realizadas nos

veículos do transporte;

II  -  elaboração e manutenção de banco de dados próprio de informações sobre

registros e ocorrências policiais nessa modalidade de transporte;

III  -  instalação  de  sistema de  segurança  interno  no  veículos  com  utilização  de

câmaras de vídeo;

IV  -  implantação  de  sistema de  monitoramento  e  rastreamento  de  veículos  via

satélite.

Art. 3º - A Polícia Militar deverá elaborar escalas de trabalho de policiais militares,

fardados  ou  à  paisana,  para  viagem  nos  veículos  do  transporte  coletivo

intermunicipal.

§ 1º - A escala de trabalho será definida por amostragem das viagens, podendo

considerar todo ou parte do itinerário das linhas, a critério do órgão responsável pela

elaboração da escala.

§ 2º - A Polícia Militar enviará à empresa referente à linha, até seis horas antes do

embarque, solicitação de reserva de assento para o transporte do policial militar.

§ 3º - Ficam as empresas obrigadas a reservar, gratuitamente, o assento para o

transporte do policial militar.

§ 4º - Fica o policial militar  obrigado a registrar quaisquer ocorrências durante a

viagem, bem como atuar  na vigilância e proteção da vida dos passageiros e dos

bens.

Art. 4º - Fica reservada à Polícia Militar a competência para autorizar a utilização de

equipamentos  de  proteção  e  vigilância  nos  ônibus  pelas  empresas  delegatárias,

concessionárias ou permissionárias do serviço de transporte coletivo intermunicipal.

§ 1º - A instalação e implantação dos equipamentos será custeada pelas empresas.

§ 2º - As referidas empresas terão o prazo de cinco anos para adotar as medidas

necessárias ao cumprimento dos incisos III e IV do art. 2º.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A  Constituição  do  Estado,  em  seu  art.  136,  estabelece  que  a

segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida

para preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio,

aduzindo em seu art. 142, inciso I, que às polícias militares cabem a polícia ostensiva

de preservação criminal, de segurança, de trânsito urbano e rodoviário.

Muito se tem discutido sobre os problemas de segurança pública em nosso Estado,

e realmente merecem destaque os freqüentes assaltos contra os ônibus que realizam

o transporte coletivo intermunicipal, afinal, tal situação está cada vez mais grave e já

atingiu a dimensão de um problema social. E quem mais sofre são os passageiros

que vivenciam essa experiência traumática e humilhante.

Para  se  ter  uma  idéia  da  gravidade  da  situação,  existem  empresas  que  já

contrataram escoltas armadas para acompanhar o trajeto dos ônibus. As evidências

indicam,  contudo,  que  essas  medidas  não  têm  sido  suficientes.  A  Associação

Brasileira  dos  Transportadores  de  Carga  já  se  pronunciou,  afirmando  que  se  tal

situação persistir, a tendência, é que as pequenas e médias empresas simplesmente

deixem de operar, o que implicará em muito desemprego.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, cerca de 70% dos assaltos a esses veículos

acontecem nos  Estados  de Minas  Gerais,  Maranhão e  Pernambuco,  e  a  BR-050

merece destaque, pois são constantes assaltos a ônibus entre Uberaba e Uberlândia.

Os  bandidos  sempre  agem  da  mesma  forma.  Eles  fingem  que  vão  fazer  uma

ultrapassagem e quando estão ao lado do ônibus, atiram. Assim o motorista é forçado

a dirigir até uma estrada vicinal, onde eles entram e roubam os passageiros.

A afronta aos poderes constituídos é tamanha que quadrilhas atacaram em 2004,

em  uma  única  madrugada,  nada  menos  que  cinco  ônibus  que  trafegavam  por

rodovias federais e estaduais de Minas Gerais. Três dos assaltos foram praticados

contra  ônibus  que trafegavam  pela  BR-040,  no  sentido  Belo  Horizonte  -  Brasília,

sendo que o mais ousado ocorreu no trevo com a BR-365, que liga o Noroeste de

Minas a Montes Claros, Norte do Estado, conhecido como Trevão. Um grupo de cinco

assaltantes, com armas de fogo e facões, desviou para estradas vicinais, na altura de
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Luizlândia de Minas, Distrito de João Pinheiro, nada menos que três ônibus, dois da

empresa Penha e um da Itapemirim, tudo isso num intervalo de uma hora, e levou

objetos de todos os passageiros. 

A falta de fiscalização nas estradas e o descaso por parte de autoridades facilitam o

cometimento desse tipo de crime, inclusive criando-se quadrilhas especializadas , que

estão se tornando cada vez mais ousadas. O resultado dessa ação é o prejuízo de

milhões de reais para empresas transportadoras e seguradoras, além da insegurança

gerada a toda população que utiliza esse transporte.

Assim, uma forma de mudar esse quadro seria a presença de policiais militares nas

viagens de transportes coletivos intermunicipais, fardados ou à paisana, que se daria

através de uma escala de trabalho definida por  amostragem, gerando assim uma

sensação  de  segurança  para  os  passageiros  e  inibindo  a  ação  dos  bandidos.

Ressalta-se que tal medida não implicará em ônus para o poder público, já que os

assentos serão reservados gratuitamente pelas empresas.

Além  disso,  o  presente  projeto  impõem  às  empresas  a  obrigação  de  instalar

sistema de segurança interno nos veículos com utilização de câmaras de vídeo, e a

implantação de sistema de monitoramento e rastreamento de veículos via satélite. O

benefício  para  as  empresas  será  patente,  uma vez  que essa política  contribuíra,

sobremaneira, para a redução de incidência de roubos nos veículos, fato este que

tem causado enormes prejuízos financeiros ao setor.

É preciso salientar que o Projeto não enseja interferir nas ações de vigilância e

fiscalização das estradas, mas sim na proteção da segurança, dos veículos e das

pessoas, o que é de extrema importância para toda sociedade.

Assim, pela importância da matéria aludida, contamos com o apoio de todos os

ilustres Deputados desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 110/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 676/2007)

Dispõe sobre o acolhimento aos usuários do Sistema Uníco de Saúde - SUS - que

necessitam de tratamento em local diverso de seu domicílio.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado, em parceria com os demais gestores do SUS responsáveis pela

rede  regionalizada  de  atendimento  à  saúde,  deverá  disponibilizar  meios  de

hospedagem temporária aos usuários que necessitarem de serviços de saúde em

local diverso do seu domicílio.

Parágrafo único - Consideram-se hospedagem temporária os locais de acolhimento

ao  usuário  do  SUS que  tenha que realizar  procedimentos  de  saúde fora  do  seu

município e que não necessite de internação hospitalar.

Art. 2º - Os locais de hospedagem devem ter caráter público e acesso universal,

sendo preferencialmente localizados em municípios que executam o nível terciário de

atenção à saúde e prestam atendimento de alta complexidade.

Art. 3º - Os locais de hospedagem deverão atender à demanda de cada região e

obedecer aos padrões de instalação adequados aos princípios de humanização do

SUS.

Art.  4º  -  A  implantação,  a  estruturação  e  o  funcionamento  dos  locais  de

hospedagem serão definidos pela Secretaria de Estado de Saúde em conjunto com

os gestores do SUS e os Conselhos de Saúde.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Para a plena efetivação do Sistema Único de Saúde , a Constituição

Federal prevê a implantação progressiva de uma rede de serviços regionalizada e

hierarquizada com níveis crescentes de resolutividade.

A Constituição Federal estabelece também que as ações e os serviços públicos de

saúde  devem  estar  organizados  de  forma  regionalizada  (art.  198)  e  prevê  a

cooperação entre os diversos entes federados como requisito para o “equilíbrio do

desenvolvimento e do bem -estar em âmbito nacional” (parágrafo único do art. 23).

Também a NOB-SUS 01/93, em sua introdução, aponta como um dos pressupostos

que fundamentam o processo de construção do SUS a  regionalização “entendida

como  uma  articulação  e  mobilização  municipal  que  leve  em  consideração

características  geográficas,  fluxo  de  demanda,  perfil  epidemiológico,  oferta  de
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serviços e, acima de tudo, a vontade política expressa pelos diversos municípios de

se consorciar ou estabelecer qualquer outra relação de caráter cooperativo”. 

Em Minas, como em outros Estados brasileiros, tem sido implantada política de

regionalização que pretende ser capaz de melhorar a oferta dos serviços de saúde,

reduzir custos e racionalizar o atendimento, baseada na associação intermunicipal e

em  mecanismos  de  controle  e  avaliação  compartilhados  em  redes  de  atenção  à

saúde. 

A  descentralização  da  saúde,  essa  importante  diretriz  constitucional,  também

objetiva melhor estruturação da rede de serviços do SUS. Com o foco prioritário na

atenção básica à saúde, espera-se um atendimento de qualidade ao cidadão, capaz

de reduzir as demandas com a média e alta complexidade.

Inevitavelmente,  entretanto,  muitos  casos  devem  ser  tratados  em  municípios

maiores, que oferecem serviços mais complexos de atenção à saúde, provocando o

deslocamento dos pacientes. Dessa forma, os portadores de câncer que necessitam

de quimioterapia ou radioterapia, ou os portadores de doenças renais crônicas que

realizam hemodiálise,  por  exemplo,  são encaminhados para os  serviços de maior

complexidade, que geralmente são procedimentos ambulatoriais e não necessitam de

internação. 

No entanto, muitos pacientes são internados, pois não possuem local para pernoite,

o  que  acarreta  redução  efetiva  do  número  de  leitos  hospitalares  e  aumento  dos

custos para o SUS. 

Outras  vezes  esses  pacientes  ficam expostos a dificuldades de acomodação,  o

contrário do que propõe a política de humanização do SUS em curso em todo o País,

que pretende garantir atendimento digno e de qualidade a todos os usuários.

O objetivo do projeto que apresentamos é contribuir com a política de humanização

do SUS, disponibilizando meios adequados e eficientes de hospedagem aos usuários

que necessitam, reduzindo custos com internações desnecessárias e ampliando a

oferta de leitos especializados.

Devemos notar ainda que, além da redução de custos mencionada, as eventuais

despesas  decorrentes  da  aprovação  deste  projeto  poderão  ser  cobertas  pelo

aumento  de  recursos  destinados  à  saúde  em  razão  da  vinculação  de  recursos
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prevista pela Emenda à Constituição n° 29, de 19/9/ 2000. 

Segundo dados constantes no anexo de metas fiscais do projeto de lei de diretrizes

orçamentárias, em análise nesta Assembléia, a receita de ICMS, que representa 62%

da receita não financeira do Estado, que em 2004 alcançou 9,6% da arrecadação

total  do  imposto  no  País,  encontra-se,  em  2005,  em  patamar  superior  a  10%.

Configura-se, assim, um expressivo aumento de receitas que provocarão, por meio

do mecanismo da vinculação, a ampliação de recursos destinados ao orçamento da

saúde. Acreditamos que esses novos recursos serão capazes de abrigar qualquer

nova obrigação financeira decorrente deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 111/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 101/2007)

Regulamenta os procedimentos para o reajuste da base tarifária para o transporte

coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo,  por  meio  do  Departamento  de  Estradas  de

Rodagem  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  DER-MG,  obrigado  a  dar  publicidade  e

transparência ao processo de alteração da base tarifária para o transporte coletivo

rodoviário intermunicipal de passageiros no Estado.

Parágrafo único -  O disposto no  “caput”  deste artigo será cumprido mediante a

publicização  das  planilhas  de  cálculo  para  reajuste  propostas  pela  empresas

prestadoras de transporte coletivo intermunicipal e a convocação e a realização de

audiência pública para discutir as propostas de reajuste.

Art. 2º - As propostas de alteração da base tarifária, apresentadas pelas empresas

prestadoras do serviço de transporte coletivo intermunicipal,  serão divulgadas, em

todos os seus termos, na internet, por meio do sítio do DER-MG.

Parágrafo  único  -  As  planilhas  serão  divulgadas  no  prazo  máximo de dez dias

depois da data em que forem apresentadas pelas empresas.

Art.  3º  -  O DER-MG convocará audiência pública para  discutir  as  propostas de

alteração  da  base  tarifária  para  o  transporte  coletivo  rodoviário  intermunicipal  de
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passageiros, por meio de edital e cartazes.

§ 1º - O edital de convocação da audiência pública deve ser publicado em, pelo

menos,  dois  veículos  de  comunicação de  grande circulação  no Estado  e  em um

veículo de comunicação de abrangência de cada região atendida pela linha cuja tarifa

pretende reajustar-se.

§ 2º - Os ônibus e os locais de venda de passagens deverão informar, por meio de

cartazes  afixados  nos  veículos,  a  data,  horário,  local  da  audiência  e  proposta

percentual de reajuste solicitado pelas empresas prestadoras do serviço.

Art.  4º - A data da audiência pública será definida pelo DER-MG, em prazo não

inferior  a  trinta  dias  depois  de  publicada  as  planilhas  de  custo  com os  reajustes

propostos, nem inferior a vinte dias depois de publicado o edital de convocação da

audiência.

Art. 5º - A alteração da base tarifária será determinada por portaria do DER-MG.

§  1º  -  O  valor  das  tarifas  reajustadas  entrará  em  vigor  dez  dias  úteis  após  a

publicação do decreto no órgão oficial do Estado.

§ 2º - No período de dez dias entre a publicação da portaria e a entrada em vigor da

nova  base  tarifária,  deverão  ser  afixados  nos  ônibus  e  nos  locais  de  venda  de

passagens cartazes informando os valores reajustados.

Art. 6º - Fica o DER-MG obrigado a enviar à Comissão de Transporte, Comunicação

e  Obras  Públicas  da  Assembléia  Legislativa  do  Estado  de Minas  Gerais  relatório

trimestral dos dados referentes ao sistema de controle, fiscalização e gerenciamento

do transporte coletivo intermunicipal.

Parágrafo único - O relatório a que se refere o “caput” deste artigo deve ser enviado

de forma escrita e digitalizada, nele devendo constar as seguintes informações: 

I - o número de passageiros transportados;

II - os valores arrecadados pela tarifa;

III - os dados sobre o funcionamento do sistema, número de viagens e de veículos

em circulação, quilometragem percorrida e as autuações às empresas por falha ou

irregularidade;

IV - os valores gastos para a manutenção do sistema; 

V - os estudos e pareceres do DER-MG acerca da adequação do valor da tarifa em
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relação  aos  gastos  e  custos  do  sistema,  discriminando  os  itens  constantes  das

planilhas de custos apresentadas pelas empresas.

Art. 7º - A infringência ou não-observância de qualquer um dos dispositivos desta lei

implicará a anulação do ato autorizativo do reajuste.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Esta proposta legislativa visa estabelecer regras que disciplinem os

procedimentos para o reajuste da base tarifária para o transporte coletivo rodoviário

intermunicipal de passageiros no Estado de Minas Gerais.

Há alguns dias, a população mineira foi  surpreendida com mais um reajuste de

tarifas  cujos  valores são administrados pelo  poder  público.  Dessa vez foi  com as

tarifas  de  ônibus  intermunicipais.  Por  meio  da  Portaria  nº  1.989,  de  17/11/2005,

publicada  no  “Minas  Gerais”  de  18  de  novembro,  as  passagens  dos  ônibus

intermunicipais foram reajustadas em 12%, em média, a partir da meia-noite do dia 20

de novembro.

No  caso  do  aumento,  a  informação  tornada  pública  foi  que  o  Sindicato  das

Empresas de Transporte de Passageiros no Estado de Minas Gerais - Sindpass -

reivindicava um reajuste de 21,51%, mas o autorizado foi de 12%. 

Entretanto, a população, que é a usuária e paga a tarifa, não tem nenhum direito de

conhecer  as  propostas  de  reajuste,  nem  de  fiscalizar  o  sistema,  tampouco  de

reivindicar  uma  alteração  menor  ou  mais  condizente  com  os  percentuais

inflacionários.

O absurdo de não se garantir a participação popular e o controle social sobre o

reajuste das tarifas, deixando-a apenas ao sabor do governo do Estado, não pode

continuar.  Por  essa  razão,  pugnamos  por  uma  legislação  que  regulamente  os

procedimentos para a alteração das tarifas de transporte coletivo intermunicipal.

Se aprovado o projeto, será obrigatória a publicação, pela internet, das planilhas de

custos das empresas que subsidiam os reajustes e ainda a convocação e realização

de audiência pública para discutir com a população os índices e critérios de alteração

da base tarifária.



497
____________________________________________________________________________

Todos  os  meses,  em  média  7  milhões  de  passageiros  viajam  no  sistema

intermunicipal, que cobre 114 milhões de quilômetros. Por essa razão, é essencial

que a Assembléia debata e aprove uma proposta que dê publicidade e transparência

ao processo de reajuste das tarifas.

É imperiosa, pois,  a necessidade de aprovarmos,  o quanto antes possível,  este

projeto como uma medida de justiça com a população mineira e com as empresas

prestadoras do serviço de transporte coletivo intermunicipal.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 112/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 543/2007)

Declara  de  utilidade pública  o  Clube  dos  100,  com sede no Município  de  Três

Pontas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Clube  dos  100,  com  sede  no

Município de Três Pontas.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Clube dos 100 tem por finalidade principal, segundo o art. 2º de seu

estatuto,  proporcionar  aos  associados  e  dependentes  educação  física,  educação

cívico-cultural e atividades de esporte e lazer. Suas atividades e instalações físicas se

adaptam a todas as faixas etárias, mas o Clube dedica especial atenção às crianças,

aos idosos e aos deficientes físicos, proporcionando sempre as melhores condições

para um saudável convívio entre as diferentes gerações e as famílias dos associados.

A educação e a formação de esportistas e atletas é também uma das metas do

Clube,  sendo  de  sua  responsabilidade  exclusiva  a  organização  de  diversas

escolinhas e a contratação de professores por prazo determinado e com formação

técnica adequada, exceto em caso de falta de profissional qualificado, caso que será

decidido em reunião conjunta do conselho deliberativo e da diretoria. 

Devido aos relevantes serviços prestados pela associação à comunidade de Três
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Pontas e região, solicito aos nobres pares apoio para a aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 113/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 679/2007)

Acrescenta o art. 19-A à Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, que dispõe sobre

a política estadual de recursos hídricos e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 13.199, de 29 de janeiro de 1999, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 19-A:

“Art. 19-A - A concessão de outorga de direito de uso de água superficial a um único

usuário, pessoa física ou jurídica, fica limitada ao volume máximo de 1/3 (um terço)

da vazão outorgável do corpo d'água a ser captado.

§ 1º  -  A critério do órgão competente e mediante justificativa técnica que inclua

análise de riscos ambientais, elaborada por profissional legalmente habilitado, o limite

de vazão a que se refere o “caput” deste artigo poderá ser aumentado, em caráter

precário, até o volume da vazão outorgável. 

§ 2º - O volume de água concedido em caráter precário, conforme previsto no § 1º,

ficará sempre disponível para a concessão de novas outorgas, observado o prazo de

até cento e vinte dias para adequação do antigo usuário e as prioridades de uso das

águas da bacia.

§ 3º - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica às outorgas de direito de uso

de água para abastecimento público.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A outorga é um dos  instrumentos  de  gestão  dos  recursos  hídricos

previstos na Lei nº 13.199, de 1999, que dispõe sobre a política estadual de recursos

hídricos.  É  ato  da  autoridade  competente  do  poder  público,  em  Minas  Gerais,  o
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Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM -, necessário para assegurar o direito

de uso das águas de determinado curso d'água.

Esse instrumento tem como objetivo principal estabelecer cotas para os diferentes

usuários e para os usos das águas de um determinado manancial, de forma a garantir

o abastecimento, uma distribuição equilibrada e o uso múltiplo e racional dos recursos

hídricos para prevenir conflitos entre outorgados de uma mesma bacia hidrográfica ou

mesmo de bacias vizinhas. 

A lei mineira não prevê limites para a concessão da outorga de qualquer volume de

água a um só usuário, o que deixa o administrador a descoberto de bases legais para

estabelecê-los. Assim, esta proposição busca criar regras que permitam eliminar os

critérios subjetivos e permitir o acesso democrático a esse bem essencial à vida. 

-  Publicado, vai  o projeto às  Comissões de Justiça, e de Minas e Energia para

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

PROJETO DE LEI Nº 114/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.045/2007)

Altera a redação do § 3º do art. 13 da Lei nº 14.870, de 16 de dezembro de 2003,

que  dispõe  sobre  a  qualificação  de  pessoa  jurídica  de  direito  privado  como

Organização  da  Sociedade  Civil  de  Interesse  Público  -  OSCIP  -  e  dá  outras

providências.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 3º do art. 13 da Lei nº 14.870, de 16 dezembro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 13 - ....................................

§ 3º - O termo de parceria celebrado com OSCIP que tenha por objeto social a

promoção de saúde gratuita deverá ser aprovado pelo Conselho Estadual de Saúde,

observado o disposto no art. 198 da Constituição da República e no art. 7º da Lei

Federal nº 8.080, de 19 de setembro de 1990.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Esta Comissão realizou, nos dias 9 e 10/11/2004, audiências públicas
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com a finalidade de colher  sugestões para o aprimoramento do Projeto de Lei  nº

1.893/2004, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação governamental -

PPAG -  para o período de 2005-2007 e dá outras providências. Essas sugestões

foram  encaminhadas  como  propostas  de  ação  legislativa,  para  apreciação.  A

Proposta  nº  415/2004,  apresentada no Grupo de Trabalho  nº  7 -  Planejamento  e

Gestão -, pretendendo obrigar a que a qualificação das Organizações da Sociedade

Civil de Interesse Público - OSCIPs - na área da saúde fosse precedida de debate

realizado pelo Conselho Estadual de Saúde, embora não tenha tomado a forma de

Emenda ao PPAG foi acatada, em vista de sua conveniência, e consubstanciada no

projeto de lei em epígrafe.

Trata-se  de  medida  conveniente  para  o  Estado,  conjugando-se  tanto  com  os

pressupostos  que  alicerçam  a  introdução  das  OSCIPs  em  nossa  ordem  jurídico-

política quanto com o desenho institucional relativo ao sistema de saúde pública. A

qualificação  de  entidades  civis  como  organizações  de  interesse  público,  com  a

conseqüente atribuição a elas de obrigações públicas e prerrogativas, é fenômeno

que se insere em uma perspectiva de ampliação do espaço público, cuja tutela deixa

de ser monopólio estatal e passa a ser partilhada entre o Estado e a sociedade. Esta

ótica também se encontra na raiz do arranjo institucional em que enquadra o Sistema

Único  de  Saúde  -  SUS  -,  sendo  que  a  atribuição  de  um  papel  de  realce  aos

Conselhos é, neste campo, uma de suas mais autênticas expressões. Assim é que ao

se admitir a qualificação de OSCIPs prestadoras de serviços de saúde (art. 4º, IV da

Lei  nº  14.870,  de  2003),  deve-se,  também,  estabelecer  que,  no  processo  de

qualificação, haja a participação do Conselho Estadual de Saúde, instância própria

para, no âmbito do SUS, efetivar ações de “accountability”.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 115/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.902/2007)

Dispões sobre a Política Estadual de Irrigação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  A Política  Estadual  de  Irrigação  tem  como  objetivo  o  aproveitamento
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racional  de  recurso  de  água  e  solos  para  a  implantação  e  desenvolvimento  da

agricultura irrigada.

I - atender a função social e utilidade pública do uso da água e solos irrigáveis;

II - estimular técnicas de segurança às atividades agropecuárias, prioritariamente

nas regiões sujeitas a condições climáticas adversas;

III - fomentar condições que possam elevar a produção e a produtividade agrícolas;

IV - atuação principal ou supletiva do poder público na elaboração, financiamento,

execução, operação, fiscalização e acompanhamento de projetos de irrigação.

Art. 2º - A Política Estadual de Irrigação, rege-se pelos seguintes princípios:

I - utilização do uso do solo destinado a irrigação, com o intuito de trazer benefícios

aos produtores;

II - preferência por técnicas de irrigação de menor consumo de água por área;

III - integração entre as iniciativas e ações do setores públicos e privados;

IV - integração com as políticas setoriais de saneamento, meio ambiente e recursos

hídricos, visando à utilização harmônica dos recursos naturais.

Art. 3º - A Política Estadual de Irrigação tem como objetivos:

I - contribuir para a geração de trabalho no campo;

II - colaborar para o aumento da produtividade dos irrigávéis;

III - promover a otimização do consumo da água;

IV - contribuir para o abastecimento do mercado interno e alimentos;

V - colaborar na prevenção da ocorrência de processos de desertificação;

Art. 4º - São diretrizes da Política Estadual de Irrigação:

I - promoção da agricultura irrigada em articulação com as demais políticas públicas

setoriais;

II  -  estímulo a adoção de técnicas de gerenciamento geradoras de eficiência no

projeto de irrigação;

III - fomento à transferência de tecnologia e à capacitação de recursos humanos,

para o desenvolvimento da agricultura irrigada.

Art.  5º - Os planos de irrigação serão plurianuais, com planejamento compatível

com o período de implantação de seus programas e projetos, e terão o seguinte teor:

I - diagnóstico das possíveis áreas de utilização de cultura irrigada, destacando-se a
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existência  e  a  localização de solos  irrigáveis  e  a disponibilidade de água para  a

irrigação;

II  -  indicação das  culturas  e  das técnicas de  irrigação mais  adequadas  a  cada

região;

III - estabelecimento de políticas de financiamento e incentivos para o setor privado.

Art. 6º - Os planos regionais de irrigação serão elaborados em conjunto pelo Estado

e pelos Municípios diretamente envolvidos.

Art. 7º - Os projetos de irrigação poderão ser públicos privados ou mistos.

Art. 8º - A implantação de projetos de irrigação dependerá de prévio licenciamento

do órgão competente.

Parágrafo único - As instituições de crédito somente fornecerão financiamento ao

planejamento e à implementação de projetos de irrigação que já tenham obtido a

outorga a que se refere o “caput” deste artigo.

Art.  9º  -  O  poder  público  oferecerá  linhas  de  crédito  para  o  financiamento  de

projetos privados de irrigação, com o período de carência, taxa de juros e prazo para

pagamento adequados à atividade.

Art.  10  -  A implantação  de  projetos  públicos  de  irrigação  será  efetuada  de  um

estudo  que  demonstre  a  viabilidade  técnica,  econômica,  ambiental  e  social  do

empreendimento.

I - Utilização racional dos solos irrigáveis e seus recursos hídricos;

II - Levantamento de culturas e técnicas mais adequadas ao projeto;

III - Prestar treinamento e assistência técnica especializada aos irrigantes.

Art.  11  -  O  poder  público  estimulará  a  organização  dos  irrigantes  mediante  a

constituição de associações ou cooperativas de produtores.

Art. 12 - Durante a fase de amortização do empreendimento, o órgão competente

promoverá a assistência técnica e o treinamento contínuo dos irrigantes.

Art.  13  -  As áreas dos projetos  públicos e  mistos  de irrigação consideradas de

interesse social serão divididos em lotes familiares.

Parágrafo único - O lote familiar é indivisível e terá no mínimo área suficiente para

assegurar sua viabilidade econômica.

Art. 14 - A seleção de irrigantes familiares em projetos públicos de irrigação será
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feito mediante procedimento no qual sejam considerados:

I - o grau de escolaridade;

II - a experiência com agricultura de irrigação;

III - a experiência com o associativismo;

IV - a regularidade do cadastro bancário e da situação fiscal;

V - a proximidade entre a residência atual e o projeto a ser implantado.

Art.  15  -  A  seleção  dos  irrigantes  empresários  será  efetuada  por  meio  de

procedimento licitatório.

Art. 16 - Constituem- se obrigações do irrigante em projetos públicos e mistos:

I  -  Adotar  práticas  e  técnicas  de  irrigação  que  promovam  a  conservação  dos

recursos ambientais, em especial do solo e dos recursos hídricos;

II - Empregar técnicas de irrigação adequadas às condições de cada região;

III  -  Promover  o  aproveitamento  econômico  do  lote,  por  meio  do  exercício  da

agricultura irrigada.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Com o avanço do setor agrícola sobre a economia brasileira, a Política

Estadual de Irrigação consiste em estabelecer diretrizes para a melhor utilização do

solo e da água para o plantio, o que resultará no aumento da produtividade do setor.

A  prática  da  irrigação  tem  sido  fundamental  para  garantir  o  abastecimento  de

produtos agrícolas, já que a futura demanda de alimentos é altamente dependente da

agricultura irrigada.

A irrigação consiste em uma técnica utilizada na agricultura que tem por objetivo o

fornecimento  adequado  de  água  em  quantidade  suficiente  para  o  aumento  da

produtividade e a sobrevivência da plantação. Além disso, a agricultura irrigada traz

melhoria  significativa  no  padrão  de  vida  das  comunidades  rurais,  aumentando  o

desempenho financeiro de empreendimentos agrícolas e diminuindo o risco envolvido

na atividade.

O projeto em tese visa promover a otimização do consumo da água em projetos

agrícolas, dando preferência a técnicas de irrigação que utilizem menor quantidade
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de água por área irrigada. Isso porque, muitas vezes, o problema pode não ser a

disponibilidade de terras aptas à agricultura, e sim a disponibilidade de água; como

ocorre  nas  regiões  que  enfrentam  a  seca.  Portanto,  a  adequação do  manejo  da

irrigação  e  do  planejamento  relativo  às  estratégias  de  produção  constituem  a

essência da racionalização do uso da água nas culturas irrigadas.

Para que a Política Estadual de Irrigação tenha efetividade, primeiramente devemos

diagnosticar as áreas que possuem condições favoráveis para cultura irrigada, além

de verificarmos se existe recursos hídricos na região, para implantação dos projetos

de irrigação.

Em  face do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 116/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 628/2007)

Dispõe sobre  prestação de serviço pelas  concessionárias  de  serviço  público  de

saneamento básico e de energia elétrica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam as concessionárias de serviço públi co de saneamento básico e de

energia elétrica responsáveis, respectivamente, pela instalação do padrão de entrada

de água e de energia elétrica, preparado de forma a permitir  a ligação da unidade

consumidora à rede de distribuição. 

Art. 2° - A determinação do artigo anterior se rest ringe à instalação do padrão de

entrada  simplificado,  ficando  as  demais  categorias  sob  responsabilidade  do

consumidor.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado
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Justificação: A prestação do serviço público de fornecimento de água e de energia

elétrica  é  considerado  essencial  exatamente  devido  à  sua  importância  para  a

sobrevivência digna do cidadão.

É  bastante  conhecida  de  todo  político  que  mantém  um  contato  estreito  com  o

cidadão,  principalmente  os  que  já  tiveram  experiência  no  Poder  Legislativo  e  no

Poder Executivo Municipal, a dificuldade da população de baixa renda em realizar o

investimento inicial de instalação do padrão de entrada, de forma a permitir a ligação

com a rede de distribuição de água e de energia elétrica. 

A incapacidade  financeira  de  algumas  faixas  de  consumidores  de  realizar  esse

investimento inicial de instalação, que é elevado se comparado ao salário mínimo,

pode inviabilizar por muitos anos o acesso a esse serviço essencial, cuja oferta já

chegou à porta de sua casa.

Ora, para as concessionárias, esse seria apenas mais um investimento sob sua

responsabilidade, integrado, como os demais, na estrutura de custos dos serviços

prestados.

Um exemplo disso são os equipamentos de medição. Tanto a COPASA-MG quanto

a CEMIG já são responsáveis pelo fornecimento e pela instalação do medidor e de

demais equipamentos de medição, às suas expensas, ficando posteriormente sob a

guarda do consumidor. Também é comum a realização de convênios com prefeituras

municipais,  nos  quais  a  CEMIG  assume  a  instalação  do  padrão  de  entrada

simplificado em bairros populares, sendo ressarcida com recursos arrecadados com a

taxa de iluminação; é ressarcida portanto, com recursos públicos.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 117/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 631/2007)

Acrescenta artigo à Lei nº 13.771, de 11 de dezembro de 2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 13.771, de 1º de dezembro de 2000, passa a vigorar acrescida do

seguinte art. 33-A:
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“Art. 33-A - Enquanto não forem instituídas as áreas de proteção e controle a que se

refere o art. 12, a outorga do direito de uso e a concessão de licenças ambientais

para fins de captação de águas subterrâneas por poços tubulares ou por qualquer

outro meio, até mesmo das nascentes naturais, em um raio de 30 (trinta quilômetros)

do  perímetro  das  estâncias  hidrominerais,  para  a  produção  de  águas  a  serem

dessalinizadas ou salinizadas, visando a sua comercialização, serão precedidas de

audiência  pública  dos  órgãos  e  das  entidades  estaduais  competentes  e  do

empreendedor com a população e o poder público municipal da estância hidromineral

diretamente afetada, exceto quando destinadas ao abastecimento público.

§ 1º - Os órgãos e as entidades competentes promoverão, no prazo de (cento e

oitenta) dias contados da data de publicação desta lei, audiência pública destinada à

avaliação dos empreendimentos que se utilizam dos processos referidos no "caput"

deste artigo cabendo ao empreendedor apresentar estudo técnico sobre os impactos

das captações nos mananciais que abastecem as estâncias hidrominerais, elaborado

por  instituto  de  pesquisa  vinculado a  universidade ou ao Estado,  e  por  empresa

privada,  prestadora  de  serviço,  que assine  termo de compromisso assegurando a

independência de seu laudo em relação ao empreendedor.

§  2º  -  As  audiências  públicas  serão  convocadas  com  antecedência  mínima  de

(trinta) dias da data de sua realização.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O projeto em pauta tem, como intuito primordial, a preservação dos

aqüíferos e das nascentes nas estâncias hidrominerais do Estado, patrimônio cultural,

turístico e natural da sociedade mineira. A exploração de recursos hídricos próxima às

estâncias, sem um controle rigoroso por parte do poder público, pode comprometer

seriamente a recarga dos aqüíferos. Além desse problema grave, é preciso adotar

medidas  com  vistas  a  impedir  o  uso  do  nome  das  cidades  que  abrigam  essas

estâncias nos rótulos de produtos - como a água desmineralizada, por exemplo - por

empresas privadas.  Com isso,  a  cidade hidromineral  está  patrocinando,  de  forma

indireta, a iniciativa privada, e o consumidor é induzido a erro. Marcas como águas
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minerais  “São  Lourenço”,  “Caxambu”  e  “Cambuquira”,  entre  outras,  têm  tradição,

história e são, na verdade, um dos maiores patrimônios dessas comunidades. Dessa

forma, o que está ocorrendo é a utilização indevida das expressões que cunham e

identificam essas cidades, no Brasil e no exterior, pela excelência das águas mineiras

que possuem, cujas propriedades são reconhecidas até mesmo pelos seus benefícios

medicinais. 

Todas  as  estâncias  devem  merecer  do  poder  público  tratamento  especial,  com

programas voltados para a preservação ambiental, para o desenvolvimento e para a

preservação da vida, da economia e do processo de desenvolvimento dos municípios

que as abrigam e das regiões em que elas estejam inseridas, fundamentalmente a

região  sul  que  possui  as  mais  importantes  estâncias  hidrominerais  do  País,  com

fontes de águas famosas por seus efeitos curativos e benéficos à saúde humana.

Entre  as  principais  cidades  onde  se  encontram  essas  fontes  naturais  estão  os

Municípios  de  São  Lourenço,  Caxambu  e  Poços  de  Caldas.  Outras  estâncias

hidrominerais de relevante importância no Estado são Araxá, Cambuquira, Lambari,

Caldas,  Jacutinga,  Passa  Quatro,  Fervedouro,  Patrocínio  e  Andradas.  Além  da

preocupação explícita  com a  preservação ambiental,  a  nossa proposição  objetiva

também a manutenção que tanto se almeja do potencial  turístico em nosso País.

Acreditamos que devem se empenhar nesse propósito todos os Poderes, em todos

os níveis hierárquicos, como "obrigação" a eles legada pela Carta Magna. 

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 118/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 616/2007)

Altera a Lei nº 12.645, de 10 de outubro de 1997, que dispõe sobre a instalação de

equipamento eliminador de ar na tubulação do sistema de abastecimento de água e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 12.645, de 10 de outubro de 1997, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - A concessionária deverá instalar ou autorizar a instalação do equipamento
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eliminador de ar no prazo de cento e oitenta dias após solicitação por  escrito  do

consumidor. 

§ 1º -  Findo o prazo a que se refere o “caput”,  fica o consumidor  autorizado a

proceder à instalação, após comunicação por escrito à concessionária, informando a

data da instalação e responsabilizando-se por ela.”. 

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Lei nº 12.645, de 17/10/97, determina que as concessionárias de

serviço  de  abastecimento  de  água  no  Estado  devem  instalar,  por  solicitação  do

consumidor, o equipamento eliminador de ar na tubulação que antecede o hidrômetro.

O art. 3º estabelece que a regulamentação da lei deveria ser feita no prazo de 60

dias. No entanto, numa afronta à decisão tomada por esta Casa , a COPASA-MG,

principal  concessionária  de  serviço  de  abastecimento  de  água  em  operação  em

Minas Gerais, beneficiária que é da cobrança pelo fornecimento de ar como se água

fosse,  tem  se  furtado  a  regulamentar  a  lei  e,  com  base  na  ausência  da

regulamentação, se nega a instalar o equipamento num flagrante descumprindo da

legislação em vigor. 

O  projeto  de  lei  em  tela  tem  o  objetivo  de  suprimir  a  necessidade  de

regulamentação  pelo  Poder  Executivo  e  estipular  um  prazo  para  que  as

concessionárias  atendam  à  solicitação  do  consumidor.  Findo  o  prazo,  fica  o

consumidor autorizado a fazê-lo por conta própria de forma a defender-se da evidente

lesão de que está sendo vítima.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 119/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 100/2007)

Dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes e das entidades estudantis. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



509
____________________________________________________________________________

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS

Art. 1º - Esta lei dispõe sobre os direitos e deveres dos estudantes e das entidades

estudantis no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os dispositivos desta lei aplicam-se às instituições educacionais

integrantes do Sistema Estadual de Educação.

CAPÍTULO II 

DOS DIREITOS E DEVERES DOS ESTUDANTES

Art. 2º - São direitos dos estudantes:

I  - usufruir  de uma educação de qualidade de acordo com o previsto na lei,  em

condições de efetiva igualdade de oportunidades no acesso e permanência;

II - usufruir de um ambiente escolar e de um projeto educativo que proporcionem as

condições  para  o  seu  pleno  desenvolvimento  físico,  intelectual,  moral,  cultural  e

cívico,  para  a  formação  de  sua  personalidade  e  de  sua  capacidade  de  auto-

aprendizagem e de crítica consciente;

III - ver reconhecidos e valorizados o mérito, a dedicação e o esforço no trabalho e

no desempenho escolar e ser estimulados a se aplicar;

IV - usufruir de horário escolar adequado à série que freqüentam, bem como de um

planejamento  equilibrado  das  atividades  curriculares  e  extracurriculares,

especialmente das que contribuem para o desenvolvimento cultural;

V  -  ser  tratados  com respeito  e  correção por  qualquer  membro da comunidade

escolar;

VI - ter salvaguardada a sua segurança na escola e respeitada a sua integridade

física e moral;

VII - ser assistidos, de forma pronta e adequada, em caso de acidente ou doença

súbita, ocorrida ou manifestada no decorrer das atividades escolares;

VIII  -  beneficiar-se,  no  âmbito  dos  serviços  de  ação  social  escolar,  de  apoios

concretos  que lhes permitam superar  ou  compensar  as  carências  sociofamiliares,

econômicas ou culturais que dificultem o acesso e a permanência na escola ou o

processo de aprendizagem;

IX - beneficiar-se de outros apoios específicos, em suas necessidades escolares ou
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em sua aprendizagem, através de serviços de psicologia e orientação ou de outros

serviços especializados de apoio educativo;

X - assistir às aulas, mesmo que cheguem atrasados e tenham falta;

XI  -  optar  livremente  por  atividades  de  complemento  curricular  ou  disciplinas

optativas, acessíveis na escola;

XII - ser informados sobre o seu plano de estudos, os objetivos essenciais de cada

disciplina e os critérios de avaliação em linguagem adequada à sua idade e ao nível

de ensino freqüentado;

XIII - ser informado sobre matrículas, disciplinas optativas e apoios socioeducativos;

XIV - ver garantida a veracidade das informações constantes de seu registro ou

histórico escolar individual;

XV -  eleger  os  seus  representantes para  as  entidades estudantis,  colegiados  e

conselhos, bem como candidatar-se e ser eleitos a qualquer um desses cargos;

XVI - participar,  através de seus representantes, nos órgãos de administração e

gestão  da  instituição  educacional,  na  criação  e  execução  do  respectivo  projeto

político-pedagógico, bem como na elaboração do regimento interno;

XVII - ser ouvidos, através de seus representantes, sobre assuntos que lhes digam

respeito e apresentar sugestões de atividades ou críticas sobre o funcionamento da

instituição;

XVIII - recorrer à direção do estabelecimento educacional, para resolver quaisquer

problemas que surjam na instituição, de natureza coletiva ou individual;

XIX - requerer transferência ou trancamento de matrícula, independentemente do

pagamento de taxas ou, na forma da legislação em vigor, da quitação de dívidas;

XX - receber os instrumentos e resultados avaliadores e, se discordar, recorrer dos

atos e resultados avaliadores;

XXI - organizar e participar em iniciativas que promovam a formação e ocupação de

tempos livres;

XXII - freqüentar a biblioteca e as instalações sociodesportivas, nos dias e horários

permitidos,  inclusive  nos  finais  de  semana,  na  forma  do  regimento  do

estabelecimento de ensino.

§ 1º - Os estudantes terão, na forma do regimento da instituição educacional, direito



511
____________________________________________________________________________

a realizar avaliação escolar anual do corpo docente, da infra-estrutura escolar e dos

conteúdos curriculares.

§ 2º - Os estudantes com necessidades educacionais especiais terão atendimento

especializado, na forma do regimento.

§  3º  -  Os  estudantes  do  ensino  fundamental  e  médio  que  demonstrarem

insuficiência de recursos, quando houver falta de vagas e de cursos regulares da rede

pública em sua localidade de residência, farão jus a bolsas de estudo, na forma da

Lei nº 10.638, de 17 de janeiro de 1992.

Art. 3º - A falta do estudante é abonada, nos seguintes casos:

I - doença, declarada pelos pais ou responsáveis, se determinar ausência de um ou

dois dias letivos, e por médico, se determinar ausência igual ou superior a três dias;

II - falecimento de familiar, afim ou consangüíneo até o 3º grau, se a ausência for

por até três dias letivos;

III - nascimento de irmão, no dia do nascimento e no dia imediatamente posterior,

ou de filho, se a ausência for por até cinco dias letivos;

IV - ato decorrente da religião por ele professada, desde que não possa efetuar-se

fora  do  período  das  atividades  letivas  e  corresponda  a  uma  prática  comumente

reconhecida como própria dessa religião;

V - participação em provas desportivas, eventos culturais, reuniões de colegiados

ou conselhos da instituição ou congressos estudantis;

VI - cumprimento de obrigações legais.

§ 1º - As faltas serão abonadas, mediante justificativa, com a indicação do dia e

motivo  da  ausência  e  documento  comprobatório,  apresentada  pelos  pais  ou

responsáveis ou pelo aluno, quando maior de idade, à direção da instituição ou ao

professor.

§ 2º - A mãe estudante terá direito a regime especial de aulas e provas, na forma da

legislação,  assegurado  um  período  de  afastamento  das  atividades  presenciais

equivalente ao da licença-maternidade.

Art. 4º - São deveres dos estudantes:

I - estudar, empenhando-se em sua educação e formação;

II  -  ser  assíduos,  pontuais  e  empenhados  no  cumprimento  de  todos  os  seus
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deveres no âmbito do trabalho escolar;

III  -  seguir  as orientações dos professores relativas a seu processo de ensino e

aprendizagem;

IV - participar das atividades educativas ou formativas desenvolvidas na escola; 

V -  lutar  pela qualidade da educação, defendendo a melhoria das condições de

trabalho e de salário dos professores e servidores;

VI - tratar com respeito e correção qualquer membro da comunidade escolar;

VII - respeitar a integridade física e moral de todos os membros da comunidade

escolar;

VIII  -  respeitar  a  propriedade  dos  bens  de  todos  os  membros  da  comunidade

escolar;

IX - zelar pela preservação e conservação das instalações físicas, material didático,

mobiliário e espaços verdes da instituição educacional, fazendo uso correto deles e

assumindo a responsabilidade pelos danos que causar;

X - conhecer e cumprir as normas de funcionamento do estabelecimento de ensino

e seu regimento interno;

XI - não transportar quaisquer materiais, instrumentos ou engenhos passíveis de,

objetivamente, causar danos físicos a si ou a terceiros;

XII - não provocar situações de risco à sua integridade física ou à de terceiros;

XIII - não praticar qualquer ato ilícito;

XIV - evitar usar o nome da escola sem prévia autorização.

Art. 5º - Os estudantes estão submetidos a regime disciplinar que visa assegurar,

manter e preservar a boa ordem, o respeito, os bons costumes e os princípios éticos,

de forma a garantir harmônica convivência na comunidade escolar.

§ 1º - As penalidades disciplinares aplicáveis aos estudantes são:

I - advertência;

II - repreensão;

III - suspensão;

IV - expulsão.

§ 2º - Os casos e hipóteses em que poderão ser aplicadas penalidades disciplinares

serão definidos no regimento da instituição escolar.



513
____________________________________________________________________________

§ 3º - Na aplicação das penalidades, serão consideradas a natureza e a gravidade

da infração cometida, os danos que dela provierem e as circunstâncias agravantes ou

atenuantes.

§  4º  -  A  apuração  das  infrações  disciplinares  far-se-á  mediante  processo

administrativo disciplinar,  em que seja assegurado ao estudante o direito  à ampla

defesa e ao contraditório.

CAPÍTULO III

DAS ENTIDADES ESTUDANTIS

Art.  6° -  É  livre  a  organização e o funcionamento d e entidades estudantis,  nos

estabelecimentos  de  ensino  fundamental,  médio,  profissionalizante  e  superior,

públicos  ou  privados,  para  representar  os  interesses  e  reivindicações  do  corpo

discente.

Parágrafo único - As entidades estudantis com atuação no Estado serão de âmbito

local, municipal, regional, estadual ou nacional, constituídas como associações civis,

na forma da lei.

Art.  7º  -  As  entidades  estudantis  são  autônomas,  sendo  vedada  qualquer

interferência externa nas atividades que lhes são próprias.

Parágrafo  único  -  Compete  exclusivamente  aos  estudantes  dispór,  em  seus

estatutos,  sobre  a criação,  organização,  estrutura  normativa  e  funcionamento  das

entidades estudantis, observadas as disposições legais pertinentes.

Art.  8º  -  As  entidades  estudantis,  constituídas  sob  a  forma  de  associações  ou

sociedades sem fins lucrativos, poderão requerer, na forma da lei, a declaração de

sua utilidade pública por parte do Poder Legislativo Estadual.

Art. 9º - As entidades estudantis poderão emitir carteiras de identificação de seus

associados, assegurando o direito à meia-entrada, na forma da Lei nº 11.052, de 25

de março de 1993.

Art. 10 - Os estabelecimentos de ensino em que houver entidades estudantis ficam

obrigados a lhes ceder espaços para realização de reuniões, promoções de natureza

cultural,  esportiva,  recreativa,  educativa,  informativa  e  de  formação  política  e

atividades assemelhadas, mediante prévia solicitação, além de garantir:

I - a livre divulgação das atividades e promoções da entidade;
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II  -  o  acesso  dos  representantes  das  entidades  estudantis  às  salas  de  aula  e

demais espaços de circulação dos alunos;

III - o fornecimento às entidades estudantis de sua área de jurisdição, no início do

semestre letivo, da relação dos estudantes devidamente matriculados na instituição;

IV - o acesso das entidades estudantis à metodologia de elaboração e aos cálculos

das planilhas de custos das instituições particulares de ensino.

Art.  11 -  Ficam as instituições do Sistema Estadual  de Educação autorizadas a

ceder,  em  regime  de  comodato,  espaço  físico,  mobiliário  e  equipamentos  às

entidades  estudantis,  bem  como  a  conceder  a  estas  permissão  de  uso  para

exploração  de  atividades-meio,  xerox,  cantina  ou  rádio,  assegurada  a

responsabilidade dos dirigentes estudantis por eventuais danos e prejuízos.

Parágrafo  único  -  Os  projetos  de  construção  de  novas  instituições  do  Sistema

Estadual de Educação deverão prever, obrigatoriamente, espaço físico destinado à

entidade estudantil.

CAPÍTULO IV 

DA REPRESENTAÇÃO ESTUDANTIL

Art. 12 - É assegurada a representação dos estudantes nos órgãos colegiados e

conselhos, consultivos e deliberativos, das instituições educacionais, assim como nas

comissões instituídas para tratar de matérias relativas a ensino, pesquisa e extensão,

em proporção não inferior a:

I - um terço do total de assentos nas instituições que ofereçam o 3º ciclo do ensino

fundamental ou equivalente;

II - um terço do total de assentos nas instituições de ensino médio;

III - dois quintos do total de assentos nas instituições de ensino superior.

§ 1º - No caso dos estabelecimentos que ofereçam apenas o 1º e o 2º ciclos do

ensino  fundamental  ou equivalente,  os  assentos destinados aos estudantes serão

ocupados pelos pais e responsáveis.

§  2º  -  Os  estudantes  serão  eleitos  diretamente  ou  indicados  pela  entidade

estudantil, na forma do que dispuser o regimento da instituição.

Art.  13  -  Os  estudantes  são  representados  pelas  entidades  estudantis,  pelos

representantes  discentes  em  colegiados,  conselhos  e  comissões  e  pelos
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representantes  de  turmas  ou classes,  na  forma  do que dispuser  o  regimento  do

estabelecimento educacional.

Parágrafo único - Os representantes estudantis têm direito de solicitar a realização

de reuniões com a direção da instituição ou com os professores e servidores, para

apreciação de matérias relacionadas ao corpo discente ou à gestão escolar.

Art.  14  -  É garantida a rematrícula dos dirigentes  das  entidades estudantis  nas

instituições educacionais, durante o período do mandato e no ano subseqüente ao

término  deste,  salvo  ocorrência  de  infração  disciplinar  comprovada  por  meio  de

processo administrativo em que lhes seja assegurada ampla defesa e o contraditório.

Parágrafo único - No caso de estabelecimento privado, o disposto no “caput” deste

artigo aplicar-se-á ao estudante cujas mensalidades e matrículas periódicas estejam

regularmente pagas.

Art.  15  -  Fica  assegurado  o  direito  de  paralisação das  aulas  pelos  estudantes,

competindo  à  assembléia  geral,  por  maioria  absoluta  de  votos,  decidir  sobre  a

oportunidade de exercê-la e sobre os interesses que devam por meio dela defender.

§ 1º - O direito de paralisação das aulas pelos estudantes deverá estar previsto e

regulamentado no estatuto da entidade estudantil.

§ 2º - Caberá à entidade estudantil convocar, na forma de seu estatuto, assembléia

geral que deliberará sobre a paralisação coletiva.

§ 3º - Considera-se exercício regular do direito de paralisação a suspensão coletiva,

temporária e pacífica da freqüência dos alunos às aulas.

§  4º  -  Os  abusos  cometidos  sujeitam  os  responsáveis  às  penas  disciplinares

previstas pela instituição, de acordo com a gravidade da infração e assegurado o

direito ao contraditório e a ampla defesa.

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 16 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 17 - Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei nº 12.084, de

12 de janeiro de 1996, e a Lei nº 13.410, de 21 de dezembro de 1999. 

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado
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Justificação: Este projeto visa estabelecer os direitos e deveres dos estudantes e

das entidades estudantis no Estado. Na verdade, a proposta retoma as leis estaduais

que dispõem sobre a livre organização estudantil e amplia seu sentido, visando dar

garantias  à  categoria  estudantil  para  organizar-se  e  para  lutar  pela  melhoria  da

educação.

O projeto parte do pressuposto de que as associações estudantis são importantes

canais  de  comunicação  no  processo  democrático  de  formação  da  opinião  e  da

vontade dos estudantes. Trata-se de instâncias associativas capazes de mobilizar os

estudantes e inseri-los em um contexto de participação, de maneira a propiciar que

sua vida escolar supere o mero saber formal e contribua, também, para sua formação

enquanto cidadãos e sujeitos de direitos e obrigações.

Isto significa atuar não só no interior das instituições educacionais, reivindicando

seus próprios  direitos,  mas  também na organização e  desenvolvimento  político  e

estrutural do movimento estudantil.

Acrescente-se que, como legítimos representantes da sociedade civil organizada,

as entidades e movimentos estudantis têm o poder de influenciar na elaboração de

políticas  públicas  municipais,  estaduais  e  nacionais,  figurando  como  importantes

colaboradores para a consolidação do Estado Democrático de Direito brasileiro.

Esta  proposição ainda estabelece  direitos  e  garantias  para  os  estudantes,  com

relação à participação do segmento em conselhos, colegiados e comissões e no que

tange à rematrícula dos dirigentes estudantis,  por analogia com a estabilidade do

dirigente  sindical,  já  que muitos  estudantes  que lutam por  seus direitos  têm  sido

perseguidos por instituições de ensino.

Além disso, pretende-se também garantir aos estudantes o direito de paralisação

das  aulas  como instrumento  a  auxiliá-los  na  luta  por  seus  direitos,  que  são  tão

freqüentemente  desrespeitados.  Nesta  esteira,  vale  lembrar  recentes  paralisações

coletivas  realizadas  por  alunos  de  universidades  privadas  em  protesto  contra  o

aumento abusivo das mensalidades. 

É por estas razões que contamos com a colaboração dos nossos ilustres pares

para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 120/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 79/2007)

Dispõe  sobre  a  cobrança  da  taxa  de  estacionamento  em  “shopping  centers”  e

hipermercados com sede no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam dispensados do pagamento das taxas referentes à utilização, pelo

período  máximo  de  uma  hora,  de  estacionamento  em  “shopping  centers”  e

hipermercados com sede no Estado de Minas Gerais, os clientes que comprovarem

despesa correspondente, pelo menos, a dez vezes o valor da referida taxa.

§ 1º - A gratuidade a que se refere o “caput” deste artigo será efetivada somente

mediante a apresentação de notas fiscais que comprovem a despesa efetuada no

estabelecimento.

§  2º  -  As  notas  fiscais  deverão  necessariamente  ser  do  dia  em  que  o  cliente

postular a gratuidade.

§ 3º - Nos casos em que o tempo máximo de permanência seja excedido, o cliente

deverá efetuar  o pagamento da taxa referente ao  período excedente,  conforme a

tabela de preços do estabelecimento.

§ 4º - O tempo de permanência do cliente no interior do estabelecimento deverá ser

comprovado  através  da  emissão  de  um  documento  quando  de  sua  entrada  no

estacionamento.

Art.  2º  -  Ficam  os  “shopping  centers”  e  hipermercados  obrigados  a  divulgar  o

conteúdo desta lei mediante colocação de cartazes em suas dependências.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O intuito deste projeto é, primeiramente, conferir à população mineira o

benefício  da  supressão  da  cobrança  de  taxas  de  estacionamentos  em  “shopping

centers” e hipermercados.

Os contribuintes do Estado de Minas Gerais já são obrigados a arcar com uma

altíssima  carga  tributária,  constituída  de  diversas  taxas.  Em  Minas,  até  Taxa  de
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Incêndio deve ser paga pelos cidadãos.

Neste caso específico - a cobrança de estacionamento nos “shopping centers” e

hipermercados -, a população é particularmente prejudicada, uma vez que, mesmo

que tenha consumido valores significativos nos estabelecimentos citados, não recebe

nenhum  benefício,  devendo  ainda,  ao  deixar  o  empreendimento,  pagar  o

estacionamento, que atinge, às vezes, valores exorbitantes.

Ademais,  devemos  considerar  a  possibilidade  de  que  as  vendas  nos  referidos

estabelecimentos possam ser impulsionadas, em face da gratuidade no pagamento

das taxas pelo uso do estacionamento.

Não bastasse tudo isso, que já seria suficiente para justificar a iniciativa prevista

neste projeto,  devemos considerar  que,  sendo ele aprovado,  certamente trará um

incremento à arrecadação de ICMS por parte do Estado, uma vez que o projeto prevê

que o benefício da gratuidade só será concedido através da apresentação de notas

fiscais.

O próprio Estado de Minas Gerais já utiliza expediente similar através da Loteria

Mineira com o Concurso Minas Nota 10, em que os contribuintes, apresentando notas

fiscais no valor total de R$50,00, concorrem a sorteios de prêmios.

Por  todas  essas  razões,  solicito  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste

projeto de lei, em benefício da população mineira e do erário estadual.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor,

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

PROJETO DE LEI N° 121/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 611/2007)

Dispõe  sobre  o  custeio  das  taxas  de  energia  elétrica  e  de  água  dos  hospitais

universitários públicos, com sede no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O Poder Executivo custeará as taxas de co nsumo de energia elétrica e de

água  dos  hospitais  universitários  mantidos  por  instituições  públicas  de  ensino

superior.

Parágrafo único - Para se habilitar aos benefícios de que se trata este artigo, os

hospitais universitários deverão dispor de um mínimo de 70% (setenta por cento) de
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leitos do Sistema Único de Saúde - SUS.

Art.  2° -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrã o  à  conta  das  dotações

orçamentárias  próprias,  ficando  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  os  créditos

suplementares que se fizerem necessários.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Os hospitais universitários públicos mantidos por instituições de ensino

superior prestam relevantes serviços à comunidade, formando com o Sistema Único

de Saúde - SUS - uma parceria de dupla importância: de um lado, atuam na formação

de  profissionais  e,  do  outro,  prestam  atendimento  a  significativa  camada  da

população, exatamente a mais necessitada.

No entanto, os hospitais universitários passam por gravíssima situação financeira,

gerada pela ausência de política adequada de remuneração dos serviços prestados e

por outros fatores que comprometem a infra-estrutura hospitalar de todo o País. Essa

crise compromete a  produção,  a formação dos  residentes e conseqüentemente  a

qualidade da assistência prestada à população, o que representa risco à vida dos

usuários  e  sério  comprometimento  da  qualidade  dos  profissionais  formados  por

nossas universidades.

O  presente  projeto  de  lei  visa  autorizar,  nos  termos  constitucionais,  o  Poder

Executivo a dar sua contribuição na manutenção dos serviços especializados dessas

instituições,  a  exemplo  do  que  já  fazem  outros  Estados.  Lembramos  aqui  os

dispositivos da Emenda à Constituição n° 29/2000, q ue vincula receitas mínimas nos

Estados e nos municípios às ações e aos serviços de saúde, a qual infelizmente não

está sendo cumprida em Minas Gerais.

Tais receitas podem assegurar os benefícios propostos; para isso contamos com o

apoio dos nobres Deputados desta Casa à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI N° 122/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 619/2007)
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Estabelece regimes especiais de tributação para a cadeia produtiva do biodiesel.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece regime de apuração e pagamento do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de

Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS – diferenciado

para os produtores rurais de produtos vegetais destinados à produção de biodiesel e

para os produtores industriais de biodiesel, de acordo com a Lei n° 11.162, de 18 de

maio de 2005.

Art. 2° - O produtor rural cuja receita bruta anual  for igual ou inferior a R$274.630,00

(duzentos e setenta e quatro mil seiscentos e trinta reais) poderá, nas operações de

saída de produtos vegetais destinados à produção de biodiesel,  optar pelo regime

especial de apuração e pagamento do ICMS estabelecido pela Lei n° 15.219, de 7 de

julho de 2004, ou pelo sistema normal de apuração, ficando, neste caso, reduzido o

valor do imposto a recolher, por período de apuração ou por operação, aos seguintes

percentuais: 

I  -  5%  (cinco  por  cento),  quando  a  receita  bruta  anual  for  igual  ou  inferior  a

R$77.598,70  (setenta  e  sete  mil  e  quinhentos  e  noventa  e  oito  reais  e  setenta

centavos);

II - 8% (oito por cento), quando a receita bruta anual for superior a R$ 77.598,70

(setenta e sete mil e quinhentos e noventa e oito reais e setenta centavos) e igual ou

inferior a R$147.440,51 (cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais

e cinqüenta e um centavos); 

III  -  12%  (doze  por  cento),  quando  a  receita  bruta  anual  for  superior  a  R$

147.440,51 (cento e quarenta e sete mil e quatrocentos e quarenta reais e cinqüenta

e um centavos) e igual ou inferior a R$274.630,00 (duzentos e setenta e quatro mil

seiscentos e trinta reais).

§ 1° - As alíquotas poderão ter coeficientes de red ução diferenciados em vista:

I - da matéria-prima utilizada na produção do biodiesel, segundo a espécie;

II - do produtor-vendedor;

III - da região de produção da matéria-prima;

IV - da combinação dos fatores constantes nos incisos I a III deste artigo. 
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§ 2° - A utilização dos coeficientes de redução dif erenciados de que trata o § 1º

deste artigo deve observar  as  normas regulamentares,  os  termos e as  condições

expedidos pelo Poder Executivo.

§  3º  -  Exercida  a  opção,  o  regime  adotado  será  aplicado  a  todos  os

estabelecimentos  do  contribuinte,  vedada  a  sua  alteração  antes  do  término  do

exercício. 

§ 4º - A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o

exercício seguinte, salvo se o contribuinte dela desistir, nos termos e nas condições

estabelecidos pela Secretaria de Estado da Fazenda, até o último dia útil do mês de

novembro do ano, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1º de

janeiro do exercício subseqüente.

§ 5º -  A responsabilidade pelo recolhimento do imposto poderá ser  atribuída ao

destinatário por substituição tributária. 

§  6º  -  Para  a  apuração  da  receita  bruta  anual,  serão  considerados  todos  os

estabelecimentos  do  produtor  no  Estado,  e,  para  a  fixação  dos  percentuais  de

redução previstos neste artigo, será considerada a receita bruta anual do exercício

imediatamente anterior. 

§  7º  -  Fica  o  produtor  em  início  de  atividade  obrigado  a  declarar  que  não

ultrapassará os limites máximos de receita bruta previstos neste artigo. 

§ 8º - Verificado o início ou o encerramento de atividade no decorrer do exercício, a

receita bruta será apurada proporcionalmente aos meses de efetivo funcionamento. 

§  9º  -  Os  abatimentos  sob  a  forma de  crédito  restringir-se-ão  aos  bens  e  aos

serviços relacionados com a atividade de produção de biodiesel. 

§ 10 - Os valores expressos neste artigo serão atualizados anualmente, conforme a

variação do Índice Geral de Preços Disponibilidade Interna - IGP-DI - apurado pela

Fundação Getúlio Vargas, ou, na sua falta, de outro índice nacional de preços, nos

termos de regulamento. 

Art. 3º - O estabelecimento industrial que adquirir produtos vegetais destinados à

produção de biodiesel de produtor rural optante pela forma de apuração do ICMS

prevista no art. 1° acrescentará ao valor da operaç ão o correspondente a 2,50% (dois

vírgula cinqüenta por cento) sobre o valor da operação. 
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§ 1º  -  O acréscimo a  que se refere o “caput”  deste  artigo  será expressamente

consignado no documento fiscal de aquisição e descrito pela expressão “Incentivo à

Produção de Biodiesel”. 

§ 2º - O valor a que se refere o § 1º não integrará a base de cálculo do imposto. 

Art.  4° -  O produtor  industrial  de biodiesel  poderá  optar  por  regime especial  de

apuração e pagamento  do ICMS, no  qual  o valor  do  pagamento é fixado em R$

120,14 (cento e vinte reais e quatorze centavos) por metro cúbico comercializado.

Art.  5º  -  Fica  assegurado  crédito  presumido  equivalente  a  50% (cinqüenta  por

cento)  do  ICMS  incidente  nas  saídas  promovidas  por  estabelecimento  industrial

optante do regime normal de apuração do ICMS resultantes da industrialização do

biodiesel, assim como de seus subprodutos. 

Art. 6º - Se da sistemática normal de débito e crédito, ao término de cada período

de apuração sem a computação do incentivo de que trata o artigo anterior, resultar

saldo  credor,  poderá  o  crédito  presumido  não  utilizado  no  referido  período  ser

transportado  para  compensação  com  os  respectivos  saldos  devedores  dos  seis

períodos de apuração subseqüentes, alternados ou não, conforme couber.

§  1º  -  Para  fins  de  compensação  com  o  saldo  devedor  de  cada  período  de

apuração,  serão utilizados,  primeiramente,  os  créditos  presumidos  transferidos  de

períodos  anteriores,  observada  a  ordem  do  antigo  para  o  mais  recente,  e,  em

seguida, o crédito presumido do respectivo período de apuração.

§ 2º - No caso em que, decorridos os seis meses referidos no "caput", remanescer o

crédito presumido de determinado período de apuração, deverá ser ele estornado.

§  3º  -  Ao  final  do  período  de  fruição  do  crédito  presumido,  conforme  prazo

estabelecido nos termos do art. 11, remanescendo saldo credor, este será estornado,

iniciando-se com saldo zero o período de apuração subsequente.

§ 4º - Fica vedada a transferência para outro estabelecimento do crédito presumido

de que trata este artigo.

Art. 7° - Fica o Poder Executivo autorizado a estab elecer condições especiais de

tributação e  a  reduzir  a  carga tributária  das atividades de distribuição,  revenda e

comercialização de biodiesel.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 
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Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O biodiesel se apresenta hoje como uma das mais importantes opções

para o desenvolvimento sustentável do País, abrindo uma perspectiva extremamente

promissora de geração de emprego e renda associada à preservação ambiental. Em

recente evento promovido por esta Casa, o setor pôde discutir o fortalecimento da

cadeia produtiva de biodiesel no Estado. Ficou clara a necessidade de apoio estatal

aos projetos de produção, particularmente na forma de incentivos fiscais e de apoios

técnico e creditício. 

O projeto de lei que apresentamos vem suprir a falta de apoio governamental até o

momento  observado  em  Minas  Gerais,  de  modo  a  permitir  a  competitividade  do

biodiesel produzido no Estado. Na sua elaboração, procuramos garantir tratamento

diferenciado para o pequeno produtor rural, que pode optar pelo sistema do Simples

Minas ou pelo sistema normal com incentivos semelhantes aos dados aos produtores

de  leite  no  Estado,  permitida  a  ampliação  dos  incentivos  pelos  mesmos  critérios

estabelecidos pelo Governo Federal. Procuramos atender ainda ao produtor industrial

de  biodiesel,  permitindo que este faça a opção pelo  sistema normal  (com crédito

presumido de 50%, em condição semelhante à oferecida pelo Estado de Alagoas) ou

por uma parcela fixa de imposto, no mesmo valor estabelecido pelo Governo Federal

para a Cofins. Finalmente, inserimos a autorização para que o Executivo providencie

a redução da carga de distribuidores e comercializadores.  Acreditamos que essas

propostas representam um sólido ponto de partida para o debate sobre a criação de

um ambiente favorável a implantação da cadeia produtiva do biodiesel no Estado,

esperando a participação de todos os membros desta Casa em seu aperfeiçoamento

e aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 123/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.625/2007)

Institui a Semana Estadual de Prevenção ao Suicídio e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Prevenção ao Suicídio.

Parágrafo único - A semana prevista no "caput" deste artigo será a primeira semana

do mês de outubro.

Art.  2º  -  A Semana  Estadual  de  Prevenção  ao  Suicídio  instituída  pelo  art.  1º

observará as seguintes diretrizes:

I  -  alertar  a  população  sobre  como  diagnosticar  possíveis  suicidas  utilizando

veículos de comunicação de grande acesso à população;

II - promover encontro com especialistas na área para debater o assunto;

III - elaborar e distribuir cartilhas didáticas para órgãos públicos, tais como escolas e

hospitais, capacitando funcionários para lidar com pessoas que possam ser suicidas

em potencial;

IV - Compete ao Poder Executivo, na administração e na gerência dos programas

criados para efetivação da política de que trata esta lei.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo conscientizar a população sobre

a atenção que se deve dar a um suicida em potencial. Nos dias atuais, pouco se fala

à respeito do suicídio, o que é muito preocupante. Uma pesquisa feita pelo Ministério

Público revela que a taxa de mortalidade por suicídio no Estado de Minas Gerais em

2004 foi de 7,6 para cada 100 mil homens e de 2,1 para cada 100 mil mulheres. A

Organização  Mundial  de  Saúde  -  OMS -  considera  alto  o  índice  de  suicídio  que

supere 10 para cada 100 mil habitantes.

Devemos evitar que a mortalidade por suicídio continue crescendo, e a Semana de

Prevenção  ao  Suicídio  é  um  mecanismo  para  informar  as  pessoas,  explicando

comportamentos  de  suicidas  em  potencial  e  formas  de  prevenir  uma  possível

tragédia. Algo que já se tornou um problema de saúde pública, deve receber uma

atenção especial no Estado de Minas Gerais. Em face do exposto, apresento este

projeto de lei para apreciação dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
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termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 124/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 99/2007)

Altera a Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, que dispõe sobre o reajustamento

dos símbolos, dos níveis de vencimento e dos proventos do pessoal civil e militar do

Poder Executivo e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 48 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, alterado pela Lei nº

11.542, de 22 de abril de 1994, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo:

“Parágrafo único - Faz jus à concessão do vale-alimentação o servidor que esteja

no efetivo exercício do cargo ou da função pública nos Municípios que compõem as

regiões metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço e também os Municípios

de  Araguari,  Barbacena,  Conselheiro  Lafaeite,  Divinópolis,  Governador  Valadares,

Itabira, Juiz de Fora, Montes Claros, Passos, Patos de Minas, Sete Lagoas, Poços de

Caldas, Pouso Alegre, Teófilo Otoni, Uberaba, Uberlândia e Varginha.”.

Art. 2º - O art. 49 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  49  -  Será  concedido  ao  servidor  público  estadual  vale-transporte  para

utilização efetiva  em  despesas  de  deslocamento  residência-trabalho  e  vice-versa,

através do sistema de transporte coletivo público, gerido diretamente ou mediante

concessão ou permissão de linhas regulares e com tarifas fixadas pela autoridade

competente.

§  1º  -  O  vale-transporte  será  pago mensalmente  e de forma antecipada e,  em

pecúnia, mediante inclusão na folha de pagamento ou entregue em bilhetes emitidos

pela empresa operadora do sistema de transporte no Município.

“§ 2º - O valor do vale-transporte será o da tarifa vigente no Município.”.

Art. 3º - O art. 50 da Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 50 - O vale-alimentação, pago mediante inclusão na folha de pagamento, terá

seu  valor  reajustado  anualmente,  conforme  a  variação  do  Índice  de  Preços  ao

Consumidor Amplo - IPCA -, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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- IBGE -, ou outro que venha a substituí-lo. 

Parágrafo único - O valor do vale-alimentação será fixado, para o exercício de 2006,

em R$ 5,00 (cinco reais) por dia de trabalho.”.

Art. 4º - O Poder Executivo promoverá, para atender aos dispositivos desta lei, a

readequação dos regulamentos em vigor no prazo de noventa dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo os efeitos a

que se destina a partir do exercício de 2006.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O projeto em causa visa a dispor sobre o vale-alimentação e o vale-

transporte  devido  aos  servidores da  administração direta  e  indireta  do  Estado de

Minas Gerais. A proposição altera a Lei nº 10.745, de 25 de maio de 1992, que dispõe

sobre o reajustamento dos símbolos, dos níveis de vencimento e dos proventos do

pessoal civil e militar do Poder Executivo e dá outras providências.

O  vale-alimentação,  previsto  na  legislação  estadual,  está  regulamentado  pelo

Decreto  nº  37.283,  de  3/10/95.  De  acordo  com  o  decreto,  têm  direito  ao  vale-

alimentação apenas os servidores das cidades que compõem a Região Metropolitana

de Belo Horizonte e também Divinópolis,  Governador  Valadares,  Ipatinga,  Juiz de

Fora,  Montes Claros,  Sete Lagoas, Teófilo  Otoni,  Uberaba e Uberlândia.  Estamos

propondo  a  extensão  do  benefício  aos  servidores  das  cidades  que  integram  as

regiões  metropolitanas  do  Estado  e  aqueles  das  cidades  com  mais  de  cem  mil

habitantes, o que constitui estimativa oficial do IBGE.

Além disso, o projeto propõe que o valor do vale-alimentação seja definido em lei

para o exercício de 2006 e determina um reajuste anual segundo a variação do IPCA

- Índice de Preços ao Consumidor Amplo -, medido pelo IBGE. Importante ressaltar

que o valor atual do vale-alimentação está fixado em R$ 2,50 (dois reais e cinqüenta

centavos), completamente defasado, razão pela qual sugerimos o valor de R$ 5,00

(cinco reais) por dia de trabalho.

Com relação ao vale-transporte, a proposta regulamenta o direito do servidor nas

situações  em  que  o  deslocamento  do  servidor  de  sua  residência  até  o  local  de

trabalho tenha de ser feito, necessariamente, pela utilização do sistema de transporte
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coletivo.

Trata-se apenas de trazer,  portanto, ao escopo da lei,  a  regulamentação de um

direito assegurado por normas esparsas, baseado inclusive nos dispositivos da Lei

Federal nº 7.418, de 16/12/85, que dispõe sobre o vale-transporte para os servidores

da União.

O motivo dessa proposição é a recém-aprovação da tabela salarial dos servidores

da educação básica, educação superior e saúde, pela Assembléia Legislativa, que,

infelizmente, não contribuiu para a valorização necessária do servidor públco.

Por essas razões é imperiosa a necessidade de aprovarmos este projeto o quão

antes possível, como uma medida de justiça com a população mineira, corroborando

no esforço para assegurar melhores condições de vida e de trabalho aos servidores

públicos do Estado de Minas Gerais.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 125/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 587/2007)

Autoriza o Governo do Estado a criar o Programa de Financiamento para Aquisição

de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal por Produtores Rurais no Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Governo do Estado de Minas Gerais autorizado a criar o Programa

de Financiamento para Aquisição de Área Destinada à Constituição de Reserva Legal

por Produtores Rurais no Estado de Minas Gerais - Pró-Reserva -, em conformidade

com a lei que dispõe sobre as políticas florestal, de proteção à biodiversidade e de

uso alternativo do solo no Estado.

Art. 2º - O Pró-Reserva tem por objetivo estabelecer linha de crédito própria, de

modo a viabilizar o cumprimento de dispositivo legal do Código Florestal Brasileiro

pelos produtores rurais.

Parágrafo único - O financiamento deverá cobrir também custos de regularização

da área destinada a reserva legal, seja na própria área da propriedade ou em área
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adquirida para essa finalidade.

Art. 3º - A coordenação do Pró-Reserva fica subordinada à Secretaria de Estado de

Meio  Ambiente  e  Desenvolvimento  Sustentável  -  SEMAD  -,  de  acordo  com

regulamentação por decreto.

Art.  4º  -  O  Governo  do  Estado  estabelecerá  linha  de  crédito  própria  para

implantação do Programa, cujas normas e obrigações se enquadram no modelo de

incentivo  ao  agricultor  para  produzir  dentro  do  conceito  de  desenvolvimento

sustentável.

Art.  5º - O financiamento terá prazo de quinze anos para amortização e três de

carência, livre de taxas de juros e de administração, uma vez que o objetivo básico é

de caráter social, compatibilizando a conservação dos recursos naturais com o uso

econômico da propriedade.

Art. 6º - O agricultor que não tiver condições de reservar área de 20% (vinte por

cento) da extensão de sua propriedade, para constituição da reserva legal poderá

adquirir  área  em  outra  localidade,  desde  que  esteja  na  mesma  microbacia

hidrográfica onde se localize sua propriedade agrícola e seja equivalente em termos

de importância ecológica e extensão.

Art.  7º - O Estado poderá mapear áreas na microbacia hidrográfica de interesse

para a preservação da biodiversidade local, a fim de que se constituam condomínios

de reserva legal.

Art. 8º - As propriedades que não tiverem 20% (vinte por cento) da área reservados

e em que a área que se pretender reservar estiver em produção terão o prazo de

cinco anos para regularizar a situação.

Art. 9º - Como fontes de recursos para execução do Programa, o Governo poderá

usar receitas parciais de multas aplicadas pelo Instituto Estadual de Florestas - IEF -,

pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas - IGAM - e pela Fundação Estadual do

Meio Ambiente - FEAM -, além das oriundas da Lei nº 13.502, de 30/5/97; da Lei nº

13.194,  de  29/1/99,  e  do  FUNDERUR,  entre  outras,  podendo  também  buscar

financiamento em organismos internacionais.

Art. 10 - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a contar da data de

sua publicação.



529
____________________________________________________________________________

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Código Florestal Brasileiro exige que o agricultor reserve 20% de

sua  área  para  constituição  da  chamada  reserva  legal.  Ocorre  que  muitas

propriedades não têm condições de atender a essa exigência, principalmente quando

o terreno está ocupado com cultura permanente, o que dificulta a eliminação de parte

da lavoura para se formar uma reserva. Além disso, é elevado o custo financeiro de

sua formação, mesmo porque os agricultores encontram-se descapitalizados e com

dificuldades para executarem gastos extemporâneos.

Em  face  de  dispositivos  legais,  os  agricultores  não  podem  comercializar  a

propriedade nem mesmo contrair empréstimo bancário para aquisição de insumos ou

comercialização  da  safra  caso  não  apresentem  a  averbação  da  área  relativa  à

reserva legal.

No entanto, já existe um consenso no Ministério Público quanto à possibilidade de o

agricultor adquirir uma área na mesma microbacia hidrográfica onde se localize sua

propriedade, atendendo assim às disposições legais do Código Florestal Brasileiro.

A reserva legal, considerada necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à

conservação  e  reabilitação  dos  processos  ecológicos,  à  conservação  da

biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas, é um benefício para

toda a sociedade. Assim, o custo da melhoria das condições do ar e da água não

deverá recair  somente  sobre o produtor  rural.  A sociedade como um todo deverá

pagar por isso, sendo pois o Programa de caráter social, de custo social, bancado

pelo Governo.

Com ele, o Estado criaria condições de incentivar os agricultores, bem como de dar-

lhes amparo para atender à legislação vigente, apoiando a produção agropecuária,

fonte de emprego, de renda e de arrecadação.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 126/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 610/2007)

Estabelece diretrizes para o apoio do Estado à fruticultura no Triângulo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais apoiará o desenvolvimento da fruticultura na

região do Triângulo.

Art.  2º  -  O apoio  do  Estado à  fruticultura na região do  Triângulo obedecerá  às

seguintes diretrizes:

I - afirmação da fruticultura como estratégia de desenvolvimento regional;

II - ênfase em pesquisas e experimentos que visem à melhoria da qualidade e da

produtividade da fruticultura;

III - priorização da geração de emprego e renda no meio rural, observando-se os

princípios de desenvolvimento sustentável;

IV - estímulo à qualificação e à capacitação profissional;

V - utilização do cooperativismo e de outra formas de associativismo nas ações

voltadas para irrigação, a compra de insumos, a industrialização e a comercialização

dos produtos e das embalagens;

VI  -  padronização  e  classificação,  incluindo  com  certificação  de  qualidade,  dos

produtos e das embalagens;

VII - integração entre órgãos públicos, empresas , cooperativas e associações de

produtores, mediante sistemas de informação,  com vistas a subsidiar  decisões de

agentes envolvidos no negócio frutícula;

VIII  -  adoção do controle fitossanitário dos materiais de propagação das plantas,

bem como do uso de agrotóxicos;

IX - garantia de assistência técnica aos fruticultores;

X - priorização da agricultura familiar;

XI - suficiência de recursos para pesquisa, inspeção sanitária, assistência técnica e

a extensão rural;

XII - facilidade de acesso ao crédito público para a produção, com prioridade para o

produtor carente e para as cooperativas e associações de produtores.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  presente  projeto  pretende  incentivar  a  fruticultura  e  as

agroindústrias,  agregando  valor  à  produção  agrícola,  criando  condições  para

aumentar a oferta de empregos e contribuindo para o desenvolvimento regional.

O Triângulo já é um grande produtor de abacaxi, maracujá, laranja e outras frutas;

entretanto essa produção se concentra em alguns poucos municípios, precisando ser

ampliada. Outra questão importante é a necessidade de aumentar a diversidade de

frutas produzidas e principalmente agregar valor à produção com o beneficiamento e

a industrialização das frutas, criando uma cadeia produtiva capaz de impulsionar a

economia regional.

O Triângulo é hoje uma região marcada por diferenças sociais e palco da maior

concentração  de  conflitos  agrários  do  Estado.  Buscar  garantir  o  acesso  à  terra

significa  também  criar  condições  para  a  vida  com  dignidade  das  famílias  de

assentados e pequenos produtores da região; por isso, outro aspecto do projeto diz

respeito ao incentivo aos pequenos e médios produtores, estimulando a criação de

associações  e  cooperativas  de  produção  para  facilitar  o  acesso  ao  crédito  e  à

assistência técnica.

Também pretende estimular a formação profissional,  pois o projeto também cria

condições para qualificar os trabalhadores e inserí-los no mercado de trabalho, além

de garantir a qualidade da produção e do beneficiamento. A criação de postos de

trabalho derivados incentiva a fruticultura e amplia o alcance social desse projeto.

Em relação à comercialização, é importante ressaltar o ainda pequeno percentual

representado pelas frutas na pauta das exportações brasileiras, apesar de o País ser

o  maior  produtor  mundial,  quadro  que  pode  ser  mudado  com  uma  ação

governamental voltada para esse propósito.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 127/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 703/2007)
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Estabelece a Política Estadual da Pessoa com Deficiência para o Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Esta lei estabelece a Política Estadual da Pessoa com Deficiência para o

Estado  de  Minas  Gerais,  consolidando  as  normas  que  asseguram  seus  direitos

individuais e coletivos.

Art.  2º  -  Considera-se deficiência  toda perda ou anormalidade de estruturas  ou

funções  fisiológicas,  psicológicas,  neurológicas  ou  anatômicas  que  gerem

incapacidade  para  o  desempenho  das  atividades  da  vida  diária,  agravada  pelas

condições  de  exclusão e  vulnerabilidade social  a  que as pessoas nessa situação

estão submetidas.

Art. 3º - Para os fins desta lei, considera-se: 

I - deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do

corpo  humano,  acarretando  o  comprometimento  das  funções  físicas,  exceto  as

deformidades  estéticas  e  as  que não  produzem  dificuldades  para  o  desempenho

dessas funções;

II  -  deficiência auditiva:  perda parcial  ou total  da acuidade auditiva,  variando de

graus e níveis na forma seguinte: 

a) de 25 a 40 decibéis – surdez leve;

b) de 41 a 55 decibéis – surdez moderada;

c) de 56 a 70 decibéis – surdez acentuada;

d) de 71 a 90 decibéis – surdez severa;

e) acima de 91 decibéis – surdez profunda; 

f ) anacusia;

III - deficiência visual: acuidade visual igual ou menor que 20/200 no melhor olho,

após  a  melhor  correção,  ou  campo  visual  inferior  a  20º  (tabela  de  Snellen),  ou

ocorrência simultânea de ambas as situações;

IV - deficiência mental: funcionamento intelectual inferior à média, com limitações

associadas a duas ou mais áreas das habilidades adaptativas como:

a) comunicação;

b) cuidado pessoal;
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c) habilidades sociais;

d) utilização dos bens e dos equipamentos comunitários;

e) saúde e segurança;

f ) habilidades acadêmicas;

g ) lazer;

h ) trabalho;

V - deficiência múltipla: associação de duas ou mais deficiências. 

Parágrafo  único  -  Considera-se  pessoa  com  deficiência  aquela  que  apresenta

quaisquer das condições descritas neste artigo, desde que não seja possível fazer

reverter  com  sucesso  o  quadro  de  vulnerabilidade  apresentado,  por  meio  das

medidas  recuperativas  disponíveis,  mesmo  quando  lhe  faltar  acesso  a  essas

medidas. 

Art. 4º - São objetivos da Política Estadual da Pessoa com Deficiência:

I  -  assegurar  o  pleno  exercício  da  cidadania,  garantindo  direitos  individuais  e

coletivos e combatendo o preconceito e a marginalização;

II - proporcionar o acesso à informação e à convivência e a inclusão social;

III - assegurar o acesso da pessoa com deficiência a iniciativas governamentais e

serviços públicos fundamentais nas áreas de educação, saúde, trabalho, edificação

pública,  transporte,  habitação,  cultura,  esporte  e  lazer,  com atendimento  de  suas

necessidades especiais; 

IV  -  promover  medidas  que  visem  à  qualificação  profissional  e  à  criação  de

empregos e que privilegiem atividades econômicas com absorção de mão-de-obra de

pessoas com deficiência, criando oportunidades de habilitação, reabilitação, formação

profissional e inserção no mundo do trabalho;

V  -  estabelecer  programas  de  prevenção  de  deficiência  e  eliminação  de  suas

causas;

VI - articular órgãos públicos, entidades privadas e organismos internacionais para

a implementação desta política;

VII - viabilizar a participação de pessoas com deficiência na implementação desta

Política, por intermédio de suas entidades representativas;

VIII  -  garantir  o  efetivo atendimento às pessoas com deficiência,  sem cunho de
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protecionismo.

Art. 5º - Fica instituído o Dia Estadual de Luta das Pessoas com Deficiência, a ser

celebrado  no  dia  21  de  setembro,  quando  serão  promovidas  atividades  que

contribuam para conscientização das necessidades das pessoas com deficiência e de

sua inclusão na sociedade. 

Art.  6º  -  As  edificações  e  os  espaços  públicos  de  órgãos  e  entidades  das

administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes do Estado deverão

adequar-se, no prazo máximo de três anos a contar da vigência desta lei, às normas

da  Associação  Brasileira  de  Normas  Técnicas  –  ABNT  -  que  tratam  sobre

acessibilidade.

Parágrafo único -  As rampas,  quando utilizadas,  deverão apresentar  declividade

máxima de 8,33°. 

Art. 7º - Os órgãos e as entidades públicas deverão reservar e sinalizar no mínimo

1% (um por cento) de suas vagas para estacionamento e parada de veículos que

transportam  pessoas  com  mobilidade  reduzida,  garantida  pelo  menos  uma vaga,

quando não se possa, pelo percentual apresentado, obter-se número inteiro.

Art. 8º - A construção, a ampliação ou a reforma de edifícios do poder público e

privados destinados ao serviço de uso coletivo deverão ser executadas de modo a

que  sejam  ou  se  tornem  acessíveis  às  pessoas  com  deficiência  e  mobilidade

reduzida.

§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, na construção, na ampliação

ou na reforma de edifícios do poder público e de edifícios privados destinados ao

serviço  de  uso  coletivo,  deverão  ser  observados  os  seguintes  requisitos  de

acessibilidade:

I  -  reserva  de  vagas de estacionamento de veículos  para  uso de pessoas com

deficiência  e  mobilidade  reduzida,  próximas  ao  acesso  à  edificação  com  largura

mínima de 3,50m (três metros e cinqüenta centímetros), na seguinte proporção em

relação ao número mínimo de vagas exigido:

a) até cem vagas, uma por vinte e cinco, ou fração;

b) de cento e uma a trezentas vagas, quatro pelas cem primeiras, acrescidas de

uma para cada cinqüenta excedentes; 
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c) acima de trezentas vagas, oito pelas trezentas primeiras, acrescidas de uma para

cada cem excedentes;

II  -  pelo  menos um dos  acessos  ao interior  da  edificação deverá  estar  livre  de

barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou dificultem a acessibilidade

da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida;

III - pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal e verticalmente as

dependências e os serviços dos edifícios, entre si e com o exterior, deverá cumprir os

requisitos de acessibilidade de que trata esta lei;

IV - os edifícios deverão dispor no mínimo de um banheiro acessível por pavimento,

distribuindo-se  seus  equipamentos  e  acessórios  de  maneira  a  que  possam  ser

utilizados por pessoas com deficiência e mobilidade reduzida;

V - as informações disponíveis nas portas de acesso e nas demais dependências

deverão ser disponibilizadas por legenda em braille;

VI  -  os  elevadores  terão  suas  portas  de  entrada  e  botões  internos  e  externos

marcados em braille, com os números dos respectivos andares e com informações

sonoras em “viva voz”, atendidos aos seguintes requisitos mínimos de acessibilidade:

a) percurso acessível que ligue as unidades privativas com o exterior  e com as

dependências de uso comum;

b) cabine de elevador e respectiva porta de entrada acessíveis às pessoas com

deficiência e mobilidade reduzida;

Art. 9º - Fica assegurado às pessoas cegas e com baixa visão acompanhadas de

cães-guias o ingresso e a permanência em qualquer local de propriedade de órgãos e

entidades das administrações públicas direta e indireta de qualquer dos Poderes do

Estado,  sem  discriminação  quanto  ao  uso  de  entrada,  elevador  principal  ou  de

serviço.

§ 1º - O cão-guia deverá portar identificação, e a pessoa cega ou com baixa visão

deverá apresentar, quando solicitado, o comprovante de habilitação e de sanidade do

animal, expedido por órgão ou instituição credenciados.

§ 2º - Será considerada violação dos direitos humanos a restrição do acesso de

pessoas cegas ou com baixa visão aos locais a que outras pessoas têm direito ou

permissão de acesso, sendo passível de interdição o estabelecimento.
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Art.  10  -  Os  equipamentos  de  informática  das  administrações  públicas  direta  e

indireta dos Poderes do Estado deverão ser adaptados com programas especiais,

ampliadores  de  tela,  sintetizadores  de  voz,  impressoras  e  conversores  braille,

especialmente nas escolas e nas bibliotecas públicas .

Art.  11 - O poder público deverá respeitar as normas e regras de acessibilidade

para criação e manutenção de páginas eletrônicas que possibilitem a navegação,

utilização de serviços, acesso às informações e gráficos na Internet, tendo em vista

os usuários cegos ou com outras deficiências que demandem recursos especiais.

Art.  12  -  Os  veículos  de  transporte  coletivo  intermunicipal,  quando  de  sua

substituição, deverão obedecer aos seguintes critérios:

I  -  ônibus  com  acesso  em  nível  sem  degraus,  como  piso  baixo,  elevador  ou

qualquer outro meio que permita o embarque e o desembarque com autonomia e

segurança;

II  -  reserva de lugares para cadeira de rodas e de assentos para pessoas com

mobilidade reduzida.

Art.  13  -  Fica  instituída  a  gratuidade para pessoas com deficiência,  no  Serviço

Público de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros no Estado de Minas

Gerais.

§ 1º - O benefício será utilizado como um dos instrumentos da política estadual de

inclusão das pessoas com deficiência.

§ 2º - Os recursos serão provenientes do usuário pagante, da receita oriunda da

arrecadação líquida da publicidade nos veículos utilizados no serviço de que trata o

“caput” deste artigo e de outras fontes de custeio que venham a ser instituídas.

§ 3º -  As categorias  beneficiadas e as condições para obtenção e utilização da

gratuidade no serviço  de que trata  o “caput”  deste artigo,  incluída a  extensão do

benefício  ao  acompanhante,  serão  definidas  em  decreto,  a  partir  de  critérios

elaborados  por  Comissão  Técnica,  presidida  pelo  Conselho  Estadual  da  Pessoa

Portadora de Deficiência e formada por:

I - cinco representantes das pessoas com deficiência, sendo: 

a) um representante das pessoas com deficiência auditiva; 

b) um representante das pessoas com deficiência física;
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c) um representante das pessoas com deficiência mental;

d) um representante das pessoas com deficiência visual;

e) um representante dos prestadores de serviço;

II - cinco representantes do Executivo Estadual, sendo:

a)  dois  representantes  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social  e

Esportes;

b)  um  representante  da  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana;

c) um representante da Secretaria de Estado da Educação;

e) um da Secretaria de Estado da Saúde;

f) um representante do DER-MG.

§ 4º - Até que seja editado o decreto regulamentador, a concessão do benefício de

que trata o “caput” deste artigo será baseada em portarias do DER-MG.

§ 5º -  A Comissão Técnica de que trata o § 3º deverá ser constituída no prazo

máximo de trinta dias contados da publicação desta lei.

Art. 14 - O poder público estimulará a formação de profissionais especializados em

transcrição  para  o  sistema  braille  e  intérpretes  da  Língua  Brasileira  de  Sinais  -

LIBRAS -, priorizando os servidores estaduais. 

Parágrafo único - O poder público deverá assegurar o conhecimento e a difusão da

Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS - e do sistema braille, bem como a provisão de

recursos  tecnológicos  e  de  equipamentos  que  favoreçam  o  atendimento  às

necessidades  educacionais  específicas  de  alunos  com  deficiências  sensoriais,

motoras ou múltiplas, nas escolas públicas estaduais.

Art.  15  -  Os serviços de radiodifusão sonora e  de  sons e  imagens gerados no

Estado adotarão medidas técnicas para permitir  o uso de sinais e demais opções

técnicas, visando a garantir às pessoas surdas o acesso à informação.

Art.  16 -  O poder público, por meio dos organismos de apoio à pesquisa e das

agências de financiamento, fomentará programas com as seguintes finalidades:

I  -  promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento e à prevenção de

deficiência;

II - desenvolvimento tecnológico orientado à produção de ajudas técnicas para a
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pessoa com deficiência;

III - especialização de recursos humanos em acessibilidade e comunicação.

Art.  17  -  As  administrações  públicas  direta  e  indireta  destinarão,  anualmente,

dotação orçamentária para as  adaptações,  eliminações e supressões de barreiras

arquitetônicas existentes nos edifícios públicos de sua propriedade e naqueles que

estejam sob sua administração ou uso. 

Parágrafo único - A implementação das medidas referidas no “caput” deste artigo

deverá ser iniciada partir do primeiro ano da vigência desta lei.

Art. 18 - O poder público promoverá campanhas informativas e educativas dirigidas

à população em geral, com a finalidade de conscientizá-la e sensibilizá-la quanto à

acessibilidade e à integração social da pessoa com deficiência.

Art.  19  -  As  disposições  desta  lei  aplicam-se  aos  edifícios  ou  aos  imóveis

declarados  de  valor  histórico-cultural,  desde  que  as  modificações  necessárias

observem a legislação pertinente. 

Art. 20 - O órgão ou a entidade responsável pela política habitacional do Estado

deverá reservar para pessoas com deficiência permanente 10% de suas unidades

estaduais, originárias de programas desenvolvidos e financiados pelo poder público

estadual ou que contenham recursos orçamentários do Estado, em parcerias com

outras fontes, seja federal, seja municipal, seja organizações não governamentais.

Art. 21 - Os órgãos e as entidades das administrações públicas estaduais direta e

indireta responsáveis pela saúde deverão dispensar tratamento prioritário e adequado

sem prejuízo de outras, às seguintes medidas:

I  -  promoção  de  ações  preventivas,  de  detecção  precoce  e  de  tratamento  das

doenças causadoras de deficiências e outras potencialmente incapacitantes;

II  -  desenvolvimento  de  programas  especiais  de  prevenção  de  acidentes

domésticos,  de  trabalho,  de  trânsito  e  outros,  bem  como  o  desenvolvimento  de

programas para tratamento adequado aos acidentados;

III - implantação e implementação no Sistema Único de Saúde – SUS – de redes de

serviços regionalizados, descentralizados e hierarquizados em crescentes níveis de

complexidade, voltadas ao atendimento à saúde, à habilitação e à reabilitação das

pessoas com deficiência, de forma articulada entre as políticas sociais e em caráter



539
____________________________________________________________________________

intersetorial; 

IV  -  garantia  de  acesso  das  pessoas  com deficiência  aos  estabelecimentos  de

saúde,  públicos  e  privados  ou filantrópicos,  e  de  adequado tratamento,  conforme

normas técnicas e condutas apropriadas;

V -  garantia  de  atendimento domiciliar  de  saúde à  pessoa com deficiência não

internada e impossibilitada de acesso a unidade de atendimento; 

VI - investimento na formação e na atuação de agentes comunitários e nas equipes

de saúde da família, baseado em pesquisa da realidade, visando à disseminação de

práticas e estratégias de reabilitação referenciada na comunidade. 

§ 1º - Para efeito dessa lei, prevenção compreende as ações e medidas orientadas

a evitar  as  causas das deficiências,  bem como sua progressão ou derivação por

outras incapacidades.

§  2º  -  A  deficiência  deve  ser  diagnosticada  e  caracterizada  por  equipe

interdisciplinar de saúde para fins de concessão de benefícios e serviços. 

§ 3º - As ações referidas neste artigo serão executadas por instituições públicas,

assim como rede conveniada e contratada, devidamente credenciada pelo Sistema

Único de Saúde – SUS.

Art.  22  -  É beneficiária  do processo de habilitação e reabilitação a  pessoa que

apresenta  deficiência,  qualquer  que seja  sua natureza,  agente  causal  ou  grau de

severidade.

§ 1º - Entende-se por habilitação o processo global e contínuo de duração ilimitada,

com  o  objetivo  de  proporcionar  às  pessoas  com  deficiência,  através  de  ações

intersetoriais, o alcance de níveis de desenvolvimento pessoal necessário à uma vida

socialmente participativa ou produtiva.

§ 2º - Considera-se reabilitação o processo com reavaliação periódica, desde que

necessária,  destinado  a  permitir  que  a  pessoa  com  deficiência  alcance  o  nível

funcional - físico, mental e sensorial - no seu contexto social,  com independência,

autonomia e melhoria da qualidade de vida. 

Art. 23 - Incluem-se na assistência integral à saúde da pessoa com deficiência, a

concessão de próteses, órteses, inclusive bolsas coletoras e materiais auxiliares e a

utilização de outros recursos necessários à sua habilitação e reabilitação.
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Art.  24  -  A  Política  de  Assistência  Social  tem  por  objetivos,  entre  outros,  a

elaboração e  a  execução de  programas  e  projetos,  a  prestação de  serviços  e  a

concessão de benefícios voltados para a proteção, a habilitação, a reabilitação da

pessoa com deficiência, a promoção de sua inclusão na vida comunitária e no mundo

do trabalho, bem como a dos membros de sua família.

Art.  25  -  O  atendimento  da  Política  de  Assistência  Social  às  pessoas  com

deficiência e a seus familiares reger-se-à pelos seguintes princípios e diretrizes:

I - respeito à dignidade do cidadão, sua autonomia, sua diferença e potencialidade e

seus direitos a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e

comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidades;

II - igualdade de direito de atendimento sem nenhuma discriminação;

III - informação ampla dos serviços e dos benefícios, dos programas e dos projetos,

bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e critérios para sua concessão.

IV -  implantação e implementação de uma rede de atendimento que garanta as

condições necessárias à inclusão da pessoa com deficiência;

V - garantia de ações básicas centradas nas necessidades e nas potencialidades

das pessoas com deficiência;

VI - primazia da responsabilidade do Executivo na condução da Política;

VII - organização das ações básicas de forma intersetorial e descentralizada.

Parágrafo  único  -  As  ações  básicas  estarão  integradas  na  Política  Pública  de

Assistência Social  e  submetidas ao controle do Conselho Estadual  de Assistência

Social e do Conselho Estadual de Pessoa Portadora de Deficiência.

Art. 26 - Constitui-se campo de ação da Assistência Social:

I  -  promoção  de  acesso  à  rede  de  atendimento  e  garantia  de  equiparação  de

oportunidades no mundo do trabalho;

II - provisão de benefícios, serviços, programas e projetos para suprir necessidades

básicas; 

III - normatização, fiscalização e controle da prestação de serviços assistenciais;

IV - qualificação de recursos humanos no atendimento às pessoas com deficiência;

V - garantia de acolhimento em moradias temporárias e, no caso de crianças, com

observância do Estatuto da Criança e do Adolescente;
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VI - promoção e incentivo de campanhas e projetos educativos de valorização das

potencialidades  das  pessoas  com  deficiência,  de  combate  ao  preconceito  e  à

discriminação, de forma intersetorial;

VII - garantia de condições efetivas para habilitação e reabilitação social da pessoa

com deficiência.

Art.  27  -  As  ações  no  âmbito  da  Assistência  Social  visarão  prioritariamente  às

crianças e aos adolescentes, assegurando a participação de sua família; 

Art.  28  -  Consideram-se  responsabilidades  da  Assistência  Social  as  seguintes

ações básicas:

I - apoio, informação, orientação e encaminhamento;

II - requerimento de Benefício de Prestação Continuada e eventuais, buscando a

inclusão social do beneficiário em programas de habilitação e reabilitação; 

III  -  desenvolvimento  de  serviços,  programas  e  projetos  de  proteção especial  à

pessoa com deficiência em situação de abandono ou sem referência familiar;

IV - garantir a formação continuada dos prestadores de serviços, tendo em vista a

inclusão social;

V  -  criar  alternativas  de  qualificação  profissional,  garantindo  a  equiparação  de

oportunidades no mundo do trabalho;

VI  -  assegurar  o  acompanhamento  às  famílias  de  pessoas  com  deficiência

beneficiárias da Política Estadual de Assistência Social.

Art. 29 - Fica assegurada, no Sistema Estadual de Ensino, a inclusão escolar de

crianças,  jovens  e  adultos  portadores  de  deficiência,  em  todos  os  níveis  e

modalidades de ensino, garantindo-lhes o acesso, a permanência e uma educação de

qualidade.

Parágrafo único - A matrícula desses educandos será efetivada de acordo com a

região de moradia,  observando-se os parâmetros  e  critérios  do cadastro geral  do

Estado.

Art.  30  -  O atendimento educacional  especializado dar-se-á, prioritariamente,  no

âmbito  da  rede  pública  e,  de  forma  complementar,  por  meio  de  convênios  de

cooperação ou contratos, conforme legislação vigente.

Art.  31 - Fica assegurada a consecução de medidas e ações que possibilitem a
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formação continuada em serviço dos educadores da rede pública estadual, tendo em

vista o atendimento das necessidades educacionais especiais dos alunos. 

Art. 32 - Nos concursos públicos, ficam reservados às pessoas com deficiência 10%

(dez por cento) dos cargos e dos empregos públicos de provimento efetivo do quadro

de pessoal das administrações direta e indireta do Estado.

§ 1º - Sempre que a aplicação do percentual de que trata este artigo resultar em

números  fracionários,  arredondar-se-á  a  fração  igual  ou  superior  a  0,5  (cinco

décimos) para o número inteiro subseqüente e a fração inferior 0,5 (cinco décimos)

para o número inteiro anterior. 

§ 2º - Quando da convocação dos concursados, sempre que for atingida a fração

das vagas reservadas previstas no § 1º desse artigo, convocar-se-á, imediatamente,

a pessoa com deficiência, conforme classificação.

§ 3º - Os órgãos responsáveis pela realização de concurso ou processos seletivos,

deverão  viabilizar  mecanismos  e  opções  de  aplicação  das  provas,  em  condições

diferenciadas com as necessidades específicas dos candidatos com deficiência, bem

como deverão garantir a sua acessibilidade ao local. 

§ 4º - Se o número de candidatos com deficiência aprovados for inferior ao das

vagas  a  eles  reservadas,  devem  as  remanescentes  ser  ocupadas  pelos  demais

candidatos, obedecida a ordem de classificação.

Art. 33 - Compete ao poder público estadual criar, manter e implementar serviços de

habilitação e reabilitação profissionais, bem como apoiar iniciativas de órgãos não

governamentais,  que  visem  à  qualificação  profissional  e  à  inserção  produtiva  de

pessoas com deficiência no mundo do trabalho. 

Parágrafo único - Entende-se por habilitação e reabilitação profissional, o processo

orientado a possibilitar que a pessoa com deficiência, a partir de identificação de suas

potencialidades laborativas,  adquira o nível  de desenvolvimento profissional  que o

capacite para o ingresso e o reingresso no mundo do trabalho e a participação na

vida comunitária. 

Art. 34 - A política estadual de inclusão da pessoa com deficiência no mundo do

trabalho será implementada por meio das seguintes medidas:

I - reserva de 10% (dez por cento) das vagas para pessoas com deficiência nas
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licitações  para  comércio  em  logradouros  públicos,  concessões  e  permissões  de

serviço, respeitada a legislação pertinente, desde que a deficiência seja compatível

com a natureza da atividade a ser prestada;

II - intermediação para inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho,

através da adoção de procedimentos e apoios específicos; 

III - fomento da ação de grupos, mediante trabalho em regime de economia familiar

ou comunitária.

Art. 35 - Os órgãos e as entidades das administrações públicas estaduais direta e

indireta  responsáveis  pela  cultura,  pelo  desporto,  pelo  turismo  e  pelo  lazer

dispensarão  tratamento  prioritário  e  adequado  ao  objeto  desta  lei,  com  vistas  a

viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I - promover o acesso de pessoa com deficiência aos meios de comunicação social;

II - criar incentivos para o exercício de atividades criativas, mediante:

a) participação da pessoa com deficiência em concurso de prêmios no campo das

artes e das letras, 

b) exposição, publicações e representações artísticas de pessoa com deficiência;

III - incentivar as práticas desportivas formal e não-formal, como direito de cada um,

e o lazer como forma de promoção social;

IV - estimular meios que facilitem o exercício de atividades desportivas para pessoa

com deficiência e suas entidades representativas;

V - assegurar a acessibilidade às instalações desportivas dos estabelecimentos de

ensino;

VI - promover a inclusão de atividades desportivas para pessoa com deficiência na

prática da educação física, ministrada nas instituições de ensino públicas;

VII - apoiar e promover a publicação e o uso de guias de turismo com informações

adequadas à pessoa com deficiência;

VIII  -  estimular  a  ampliação  do  turismo  à  pessoa  com  deficiência  ou  com

modalidade reduzida,  mediante  a  oferta  de instalações hoteleiras  acessíveis  e de

serviços adaptados de transporte.

Art.  36  -  Os  recursos  destinados  à  cultura  financiarão,  entre  outras  ações,  a

produção e a difusão artístico-cultural da pessoa com deficiência.
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Parágrafo  único  -  Os  projetos  culturais  financiados  com  recursos  oriundos  de

programas especiais de incentivo à cultura deverão facilitar o livre acesso da pessoa

com  deficiência,  de  modo  a  possibilitar-lhe  o  pleno  exercício  dos  seus  direitos

culturais.

Art. 37 - Compete à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Esportes o

gerenciamento  dos  programas  e  eventos  destinados  às  pessoas  com deficiência,

inclusive a promoção de torneios periódicos inter-regionais.

Art. 38 - O Poder Executivo poderá conceder incentivo a empresa privada que se

dispuser  a contribuir  para  a adaptação de praças  e a promoção de programas e

eventos esportivos voltados para a pessoa portadora de deficiência.

Art.  39  -  O  poder  público  estadual  incentivará  as  entidades  representativas  de

pessoas  com  deficiência  a  manter  prioritariamente  programas  que  favoreçam  o

desenvolvimento  de  seus  associados,  nas  áreas  de  habilitação  e  reabilitação,

inclusão social, qualificação profissional, e atuem na defesa de seus direitos. 

Art.  40  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  abrir  crédito  especial  para  o

atendimento de despesa decorrente da aplicação desta lei.

Art. 41 - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber, no prazo de

noventa dias contados da sua publicação.

Art. 42 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado 

Justificação: O presente projeto de lei visa a estabelecer a política da pessoa com

deficiência para o Estado de Minas Gerais. Esta proposta foi construída com várias

entidades que representam as pessoas com deficiência no Estado, por meio de várias

discussões  e  fóruns  específicos,  com  destaque  para  o  Sr.  Márcio  José  Ferreira,

Coordenador  da  Coordenadoria  de  Apoio  e  Assistência  à  Pessoa  Portadora  de

Deficiência  de  Belo  Horizonte,  representante  do  Fórum  Pró-Trabalho  de  Pessoas

Portadoras de Deficiência, tendo trabalhado por sete anos à frente da Coordenadoria

de  Apoio  à  Pessoa  Portadora  de  Deficiência  em  Betim  -  CAAPD -,  entre  outras

atribuições, sempre em defesa da inclusão social dos deficientes mineiros.

Este  projeto  não  tem  em  definitivo  a  pretensão  de  esgotar  as  discussões.
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Pretendemos aprimorá-lo com a contribuição de cada Deputado e Deputada desta

Casa Legislativa, bem como com a contribuição de outras entidades que representam

as  pessoas  com deficiência que não foram contempladas  durante  o  processo de

discussão  e  elaboração  deste  projeto  de  lei,  mas  que  certamente  trarão  suas

contribuições quando da tramitação do projeto nesta Assembléia, motivo pelo qual

contamos com o apoio e o voto dos nobres colegas parlamentares na discussão e na

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 128/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 923/2007)

Institui o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade no Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Selo Empresa Amiga da Terceira Idade, a ser concedido à

pessoa  jurídica  que  contribuir  para  a  assistência,  inserção  social  e  melhoria  da

qualidade de vida dos mineiros acima dos sessenta anos.

Parágrafo único - Constarão no Selo a identificação do agraciado e o número e a

data desta lei, além dos dados característicos do selo.

Art. 2º - A pessoa jurídica agraciada com o Selo poderá utilizá-lo na divulgação de

seus produtos e serviços.

Parágrafo único - O prazo de validade do Selo será de um ano, a partir da data de

concessão.

Art. 3º - O Selo será concedido nas seguintes graduações:

I - no Grau Prata, à pessoa jurídica que contribuir significativamente ou promover

campanhas de mobilização em favor de qualquer benefício ao idoso;

II - no Grau Ouro, à pessoa jurídica que contribuir ou mantiver instituições sem fins

lucrativos as quais atendam o idoso nas áreas de assistência social ou de saúde.

Art. 4º - A pessoa jurídica agraciada receberá o Selo do Governador do Estado ou

de seu representante, na presença do Presidente do Conselho Estadual do Idoso.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.
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Elismar Prado 

Justificação: O objetivo desta lei é incentivar novas ações de melhoria da qualidade

de vida do idoso e reconhecer o trabalho já feito por inúmeras empresas instaladas

no  Estado.  Essas  empresas  estarão  contribuindo  não  somente  para  melhores

condições  aos  idosos,  mas  também  estará  garantindo  esperança,  auto-estima  e

longevidade para a população mais jovem de hoje, incluindo seus funcionários, que

terão tranquilidade para o futuro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 129/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.024/2007)

Dispõe sobre a destinação dos alimentos que especifica aos programas e ações

governamentais de combate à fome e promoção da segurança alimentar e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os alimentos impróprios para comercialização ou destituídos de utilidade

mercantil ou de proveito econômico pelo fornecedor serão por este destinados aos

programas e ações governamentais de combate à fome e promoção da segurança

alimentar, sempre que, ainda que parcialmente, estejam aptos ao consumo humano.

Art. 2º - Compete ao poder público, nos termos de regulamento, a arrecadação dos

alimentos de que trata o art. 1º.

Art.  3º - O poder público é responsável pelo controle e pela vigilância sanitários

relacionados à avaliação, seleção, classificação, ao acondicionamento, à estocagem

e à  destinação  do  alimento  a  que se  refere  o  art.  1º,  observado o  disposto  nos

Capítulos VI a VIII do Título III da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999.

Art.  4º  -  O descumprimento do disposto nesta lei  sujeita  o infrator às seguintes

penalidades, a serem aplicadas, cumulativamente ou não, segundo a gravidade da

infração, observado o devido processo administrativo.

I - Advertência escrita;

II - Multa no valor de até 20.000 UFEMGs (vinte mil Unidades Fiscais do Estado de

Minas Gerais);
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III - Suspensão de atividades por até trinta dias;

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  ora  apresentado  tem  por  objetivo  assegurar  a

destinação  de  alimentos  impróprios  para  a  venda,  mas  ainda  próprios  para  o

consumo humano, aos programas e ações governamentais relacionados à promoção

do combate à fome e da segurança alimentar. Diversos estudos e indicadores têm

evidenciado  uma  grave  contradição  existente  em  nosso  processo  de  produção

agrícola, especialmente no que se refere aos produtos hortifrutigranjeiros, revelando

que, ao lado da carência alimentar e da fome que assolam grande parte de nossa

população,  convive  significativa  perda  de  alimentos  causada  por  problemas

relacionados  a  transporte,  a  estocagem,  a  acondicionamento,  entre  outros,  como

também pelos derivados da comercialização. Em nossa experiência na Presidência

da CEASA, pudemos constatar que parcela desses bens pode ser aproveitada, em

benefício da sociedade. É este o escopo da proposição.

Trata-se de medida em harmonia com a aspiração nacional de erradicar a fome e a

desnutrição e deriva, no plano jurídico-constitucional,  do princípio da dignidade da

pessoa  humana,  inscrito  no  art.  1º  da  Constituição  da  República  e  do  direito

fundamental à vida, assentado no art. 5º desse Diploma. O art. 170 da Constituição,

por seu turno, estabelece que a ordem econômica será baseada na livre iniciativa, e

terá  “por  fim  assegurar  a todos  existência  digna,  conforme os ditames da justiça

social”. Além disso, o dispositivo determina, como princípios da atividade econômica,

a propriedade privada ao lado da função social da propriedade e da redução das

desigualdades sociais.

O projeto em questão evidencia situação típica em que os valores da economia

liberal  se conjugam com os imperativos decorrentes da justiça social,  sem causar

prejuízo  ao  particular  ou  expô-lo  a  risco.  É  que  a  proposta  não  interfere  no

empreendimento econômico que opera com alimentos, visto que a obrigação a ser

criada ficará restrita aos alimentos despidos de utilidade econômica.

Nos termos do art. 24 da Constituição da República compete ao Estado membro
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legislar  sobre  direito  econômico,  sobre  produção  e  consumo e  sobre  proteção  e

defesa da saúde. O art. 23, X, da Lei Fundamental atribui ao Estado a competência

material  de  “combater  as  causas  da  pobreza  e  os  fatores  de  marginalização,

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos”.

A respeito disso afirmou a Ministra Ellen Gracie que “o espaço de possibilidade de

regramento pela legislação estadual, em casos de competência concorrente abre-se:

(1) toda vez que não haja legislação federal, quando então, mesmo sobre princípios

gerais, poderá a legislação estadual dispor; (2) quando existente legislação federal

que  fixe  os  princípios  gerais,  caiba  complementação  ou  suplementação  para  o

preenchimento  de  lacunas,  para  aquilo  que  não  corresponda  à  generalidade;  ou

ainda, para a definição de peculiaridades regionais. (...) Da legislação estadual, por

seu caráter suplementar, espera-se que preencha vazios ou lacunas deixados pela

legislação federal, não que venha a dispor em diametral objeção a esta”. (ADIN 2.396

- MC-MS. Publicada no “Diário do Judiciário” de 14/12/2001).

O mesmo Supremo Tribunal Federal, há cerca de 35 anos e sob o federalismo mais

estreito  da  Carta  de  1967,  já  firmara  posição  semelhante,  no  campo  do  direito

econômico, fruto de voto do Ministro Temístocles Brandão Cavalcanti, que assim se

expressou: “A Constituição é um documento político, um instrumento de progresso e

de desenvolvimento. Não é possível enquadrar toda a estrutura federativa em textos

rígidos  que impeçam  aos  Estados  exercer  as  atividades  próprias  de  governo,  na

esfera  econômica,  no  que  se  refere  à  produção  do  Estado”  (RMS  14.972-RS.

Publicado no “Diário do Judiciário” de 11/9/68).

A  citada  Ministra  Ellen  Gracie,  pronunciando-se  sobre  pedido  de  liminar  em

argüição de inconstitucionalidade de lei estadual que obriga farmácias e drogarias a

conceder  descontos,  na  compra  de  medicamentos,  a  determinada  parcela  da

população, entendeu que, no confronto, de cunho axiológico, entre as pretensões do

capital e o disposto nos arts. 1º, III e IV, e 3º, I e IV, da Constituição da República,

aqueles deveriam ceder. Recordou, naquela oportunidade, precedente - ADIN nº 319-

DF -, no qual o Ministro Moreira Alves reconheceu a “legitimidade constitucional da

intervenção do Estado no domínio econômico para salvaguardar valores relacionados

com a garantia de existência digna para todos, conforme os ditames da justiça social,
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valores que orientam a ordem econômica, nos termos do art. 170 da Carta Magna”

(ADIN nº 2.435-RJ. Publicado no “Diário do Judiciário” de 31/10/2003). Como nessas

situações, muito mais delicadas e juridicamente complexas, a jurisprudência permite

a ação interventiva estatal, resta claro que o projeto de lei em epígrafe, que em nada

afeta o particular, é de juridicidade inegável.

Cumpre avaliar, também, a consonância da proposição em estudo com o princípio

da razoabilidade. Devemos, no curso da atividade legiferante, zelar pela adequada

relação entre os termos da norma e seu conteúdo teleológico, de maneira que haja

razoável proporção entre meios e fins. Essa preocupação assume especial relevância

nos casos em que se propõe medida de intervenção estatal no mercado. A ação do

legislador deve se pautar pela busca de um ponto de equilíbrio entre o liberalismo

extremo  e  o  autoritarismo,  ambos  repudiados  pela  Constituição  da  República.  A

respeito disso é elucidativo o voto do Ministro Celso de Mello na ADIN nº 1.063-DF,

onde  afirma  que  “a  cláusula  do  devido  processo  legal  -  objeto  de  expressa

proclamação pelo art. 5º, LIV, da Constituição - deve ser entendida, na abrangência

de  sua  noção  conceitual,  não  só  sob  o  aspecto  meramente  formal,  que  impõe

restrições  de  caráter  ritual  à  atuação  do  poder  público,  mas,  sobretudo,  em  sua

dimensão material, que atua como decisivo obstáculo à edição de atos legislativos de

conteúdo  arbitrário.  A  essência  do  “substantive  due  process  of  law”  reside  na

necessidade de proteger  os  direitos e as  liberdades das pessoas contra qualquer

modalidade  de  legislação  que  se  revele  opressiva  ou  destituída  do  necessário

coeficiente  de  razoabilidade.  Isso  significa,  dentro  da  perspectiva da extensão da

teoria do desvio de poder ao plano das atividades legislativas do Estado, que este

não  dispõe  da  competência  para  legislar  ilimitadamente,  de  forma  imoderada  e

irresponsável, gerando, com o seu comportamento institucional, situações normativas

de absoluta distorção e, até mesmo, de subversão dos fins que regem o desempenho

da função estatal” (Publicado no “Diário do Judiciário” de 27/4/2001).

No  projeto  que  ora  apresentamos,  preocupamo-nos  em  alcançar  uma  justa

proporção  entre  os  grandes  princípios  constitucionais  destinados  a  substantivar

nossos ideais de igualdade e justiça social, com o respeito à inviolabilidade da seara

privada,  cuja  liberdade  para  operar  no  mercado econômico  deve ser  preservada.
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Fica,  portanto, resguardada da mão do Estado a mercadoria passível de utilidade

econômica  pelo  fornecedor,  bem  como  atribui-se  ao  poder  público  o  dever  de

arrecadar os alimentos colocados à disposição do combate à fome e à promoção da

segurança alimentar,  observando-se o que dispõe o Código Estadual  de Saúde. A

responsabilidade pelos  alimentos,  a  partir  de  sua arrecadação,  será  exclusiva  do

Estado, salvaguardando-se, pois, o fornecedor, que não será responsabilizado, em

qualquer caso, pela qualidade e pelo uso dos alimentos cedidos.

Assinale-se,  outrossim,  que  a  proposição  encontra-se  em  harmonia  com  a

legislação,  estadual  e federal,  referente  ao  assunto.  A Lei  nº  11.405,  de  28/1/94,

estabelece, em seu art. 2º, XI, que a política estadual de desenvolvimento agrícola

assenta-se,  entre  outros  princípios,  no  da garantia à sociedade de abastecimento

adequado e de segurança alimentar, como condições básicas para a manutenção da

tranqüilidade social,  da ordem pública,  do  desenvolvimento  sócio-econômico e da

promoção da cidadania. Dispõe, ainda, nos termos do art. 3º,  incisos I e X, que a

referida política pública tem por objetivos, entre outros, definir e disciplinar as ações e

os instrumentos do poder público destinados a promover, regular, fiscalizar, controlar

e  avaliar  as  atividades  e  suprir  as  necessidades  do setor  agrícola,  com vistas  a

assegurar a regularidade do abastecimento interno, especialmente o alimentar, bem

como garantir a regularidade do abastecimento alimentar, mediante oferta crescente e

sustentada dos produtos básicos para a alimentação da população, que deve ser

orientada a respeito. A citada lei define, também, que o poder público promoverá o

abastecimento  interno  de  produtos  agropecuários,  assegurada  a  sua  qualidade  e

regularidade,  especialmente  quanto  aos  hortigranjeiros  (art.  51).  Nos  casos

excepcionais,  havendo  flagrante  estrangulamento  no  abastecimento,  este  será

realizado pelo Estado em favor da população necessitada (art.  56).  Além disso, o

poder  público  implantará  programas  destinados  a  aproveitar,  por  meio  do

reprocessamento industrial, produtos fora dos padrões comerciais (art. 58).

A Lei  Delegada  nº  95,  de  2003,  que  dispõe  sobre  o  Conselho  de  Segurança

Alimentar Nutricional Sustentável de Minas Gerais - CONSEA-MG, estabelece que o

órgão terá por finalidade propor políticas, programas e ações que configurem o direito

à alimentação e à nutrição como parte integrante dos direitos humanos (art. 4º). Nos
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termos do parágrafo único do art. 14 da citada norma, poderá o Conselho receber

doações de instituições, entidades e demais interessados na promoção do direito à

alimentação e à nutrição e no combate à exclusão social.

Já a Lei Federal nº 8.171, de 1991, estabelece que “o adequado abastecimento

alimentar é condição básica para garantir a tranqüilidade social, a ordem pública e o

processo de desenvolvimento econômico-social”. Em seu art. 3º reafirma o princípio

constitucional segundo o qual “na forma como dispõe o art. 174 da Constituição, o

Estado exercerá função de planejamento, que será determinante para o setor público

e indicativo para o setor privado, destinado a promover, regular, fiscalizar, controlar,

avaliar atividade e suprir necessidades, visando assegurar o incremento da produção

e da produtividade agrícolas, a regularidade do abastecimento interno, especialmente

alimentar, e a redução das disparidades regionais”. O Decreto Federal nº 2.390, de

1997, que aprova o Estatuto da Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB -,

prevê, no art. 7º, que, para a consecução de seus objetivos, essa entidade poderá

comprar, vender, permutar, estocar e promover o transporte de gêneros alimentícios e

produtos básicos de consumo, agindo como elemento regulador de mercado, bem

como importar e exportar produtos que atendam aos objetivos da política agrícola,

conforme instruções do Ministério da Agricultura e do Abastecimento; participar dos

programas  sociais  do  Governo  Federal  que  guardem  conformidade  com  suas

competências;  servir,  supletivamente,  a populações não suficientemente atendidas

pelo  setor  privado;  apoiar  a  produção  agropecuária  e  a  circulação  de  gêneros

alimentícios e atender às necessidades de abastecimento alimentar da população; e

aceitar e dar destinação a doações, de acordo com os objetivos da Companhia.

A Lei  Delegada  nº  4,  de  26/9/62,  que  dispõe  sobre  a  intervenção  no  domínio

econômico para assegurar a livre distribuição de produtos necessários ao consumo

do  povo,  disciplina  a  competência  do  poder  público  para  “intervir  no  domínio

econômico para assegurar a livre distribuição de mercadorias e serviços essenciais

ao  consumo  e  uso  do  povo”.  Consoante  o  art.  2º  desse  diploma,  a  intervenção

consistirá em compra, armazenamento, distribuição e venda de diversos produtos; na

fixação de preços; no controle do abastecimento, neste compreendidos a produção, o

transporte, o armazenamento e a comercialização; na desapropriação de bens, por
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interesse social; ou na requisição de serviços, necessários à realização dos objetivos

previstos nesta lei;  e  na promoção de estímulos à produção.  A lei  referida prevê,

também, que para o controle do abastecimento de mercadorias ou serviços e fixação

de preços, são os órgãos incumbidos da aplicação desta lei, autorizados, entre outras

providências, a regular e disciplinar a circulação e a distribuição dos bens sujeitos ao

regime desta lei e tabelar os preços de mercadorias.

Vê-se que o ordenamento pátrio agasalha, perfeitamente, a pretensão contida no

projeto, na medida em que ele é indutor de uma ação do poder público na rede de

abastecimento  para  fins  de  erradicação  da  fome e  implementação  da  segurança

alimentar. O Estado membro não somente tem competência formal para editar norma

de tal  natureza,  como a  pretensa lei  seria  coerente  com o  sistema jurídico.  Vale

ressaltar que a regra que se propõe não chega, em absoluto, aos extremos de que

trata a Lei Delegada nº 4. Imbuída de espírito democrático e edificada nos marcos da

administração consensual,  a  proposta atende tanto  a imperativos decorrentes das

necessidades sociais de nosso meio, quanto as advindas do direito individual à livre

concorrência e ao justo lucro nas relações privadas, eis que seu motor principal será

um elo de parceria entre o setor estatal e o sujeito particular.

Assinale-se que a matéria é lícita à iniciativa parlamentar, uma vez que não está

incluída  nas  hipóteses  de  competência  privativa  disciplinadas  no  art.  61  da

Constituição Estadual.

Contamos, pois, com a adesão dos nobres pares à proposição, na certeza de sua

relevância para a sociedade mineira.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 130/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.246/2010)

Declara de utilidade pública a Fundação Bertolusso,  com sede no Município de

Curral de Dentro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a  Fun dação Bertolusso, com sede no

Município Curral de Dentro.
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Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Fundação Bertolusso,  constituída com objetivos não econômicos,

teve seu início em 5/5/2008, no Município de Curral de Dentro.

A finalidade da Fundação é promover o desenvolvimento comunitário através da

realização  de  obras,  melhoramentos,  atividades  assistenciais,  bem  como

processamento  de  produtos  agrícolas,  artesanato,  e  oficinas  de  trabalho  para  a

melhoria da qualidade de vida e renda da família dos associados.

O objetivo também é trabalhar  com reforço escolar  de crianças, adolescentes e

adultos carentes, além de promover cursos profissionalizantes como bordados, corte

e costura, crochê, pintura, computação e outros, encontrando-se em plena atividade e

funcionamento e prestando grandes benefícios à comunidade através de campanhas

e eventos, principalmente na área social. A Fundação encontra-se em plena atividade

e  funcionamento  e  prestando  grandes  benefícios  à  comunidade  através  de

campanhas, eventos e na área social. 

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 131/2011

(Ex-Projeto De Lei nº 4.942/2010)

Declara de utilidade pública o Instituto da Melhor Idade, com sede no Município de

Formoso.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto da Melhor Idade, com sede

no Município de Formoso.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado
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Justificação:  O  Instituto  da  Melhor  Idade  é  uma  entidade  com  personalidade

jurídica, de direito privado, sem fins lucrativos e de duração indeterminada e tem por

objetivo principal a promoção da qualidade de vida na terceira idade.

Assim,  o  Instituto  pretende  abrigar  os  idosos  do  Município,  atender  às  suas

necessidades de alimentação e assistência médica, entre outras, e prestar serviços

como os de direcionamento para aposentadoria.

Conforme  documentação  anexa,  os  membros  de  sua  diretoria  são  pessoas

reconhecidamente  idôneas  e  não  recebem  nenhum  tipo  de  remuneração  pelo

exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para  a  instituição,  pois  somente  com  ele  poderá  firmar  parcerias  com  órgãos

estaduais  para  melhor  cumprir  sua  finalidade,  principalmente  no  que  se  refere  à

ampliação do atendimento à comunidade.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 132/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.728/2009)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros Cidade Nova,

Ouro Preto e Adjacências, com sede no Município de Igarapé.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Comunitária dos Bairros

Cidade Nova, Ouro Preto e Adjacências, com sede no Município de Igarapé. 

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a
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Associação Comunitária dos Bairros Cidade Nova, Ouro Preto e Adjacências, com

sede no Município de Igarapé. Trata-se de uma entidade civil sem fins lucrativos e

com duração por tempo indeterminado.

A referida instituição tem como finalidade estimular a organização e o empenho dos

moradores  com  o  objetivo  de  exigir  da  administração  pública  a  execução  e  o

aprimoramento daquilo que é de sua competência e a realização de todos os serviços

indispensáveis à comunidade.

Propõe-se ainda a criar cursos de artes e trabalhos manuais, promover a prática de

esportes e lazer e a integração dos associados no mercado de trabalho bem como

sua autoafirmação e conscientização dos seus direitos e deveres.

Além disso, visa ao incentivo ao aleitamento materno e ao combate à fome e à

desnutrição.

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  entidade,  submeto  aos  meus  nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 133/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.984/2009)

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  Farina  do  Brasil  –  Creche  Oasis  de

Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° – Fica declarado de utilidade pública o  Ins tituto Farina do Brasil – Creche

Oasis de Esperança, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 16 de novembro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação:  O  Instituto  Farina  do  Brasil  –  Creche  Oasis  de  Esperança  é  uma

entidade  com  personalidade  jurídica,  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos  e  de

duração indeterminada, tendo por objetivo principal trabalhar pelo desenvolvimento

integral do educando, seguindo as inspirações do seu fundador, Dom João Antônio
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Farina, cuja principal preocupação é a pessoa humana.

O Instituto atende a 67 crianças, possibilitando que as mães possam trabalhar para

manterem  o  sustendo  de  suas  famílias.  A característica  principal  do  trabalho  da

entidade  é  a  educação  de excelência,  desenvolvendo,  assim,  o  protagonismo da

própria criança e a consciência cidadã.  A fonte inspiradora central de sua missão

educativa é o amor do coração de Cristo. 

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos  estaduais,  viabilizando  sua  finalidade  com  maior  facilidade,  ampliando  o

atendimento à comunidade em geral. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 134/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.042/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Cristã Banco da Solidariedade - Bansol -,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cristã  Banco  da

Solidariedade - Bansol -, com sede no Município de Montes Claros. 

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Cristã Banco da Solidariedade – Bansol –, com sede no

Município de Montes Claros, foi constituída como pessoa jurídica de direito privado,

sem fins lucrativos, com o escopo de prestar assistência social aos moradores da
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comunidade em situação de vulnerabilidade. 

Na consecução de seu propósito,  a instituição desenvolve atividades voltadas à

proteção da família, da maternidade, da infância, da adolescência e da velhice; ao

amparo de pessoas carentes; à promoção de assistência educacional e de saúde; à

integração  de  seus  assistidos  no  mercado  de  trabalho;  à  recuperação  de

dependentes de álcool e de outras drogas; à luta pelo direito à moradia, por meio da

construção,  da  reforma ou da  aquisição de casa própria;  à  preservação do meio

ambiente e à promoção do desenvolvimento sustentável.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela Bansol, contamos com a

anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende outorgar-lhe o

título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 135/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.891/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Bela Vista Esporte Clube - BVEC -, com

sede no Município de Piumhi.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Bela Vista Esporte Clube -

BVEC -, com sede no Município de Piumhi.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Bela Vista Esporte Clube - BVEC -, com sede no Município de Piumhi.

Trata-se  de  uma  entidade  sem  fins  econômicos,  com  duração  por  tempo

indeterminado,  e tem como finalidade propiciar  práticas esportivas e culturais.  No

desenvolvimento  de  suas atividades  não faz qualquer  discriminação  de  raça,  cor,

sexo ou religião.

A fim de cumprir  suas finalidades,  a Associação poderá organizar-se em tantas
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unidades  de  prestação  de  serviços  quantas  se  fizerem  necessárias,  as  quais  se

regerão pelo regimento interno.

Considerando a missão e os objetivos da BVEC, submeto aos meus nobres pares

este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 136/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.758/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa Judô São Geraldo

- AERJSG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Esportiva e Recreativa

Judô São Geraldo - AERJSG -, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Esportiva  e  Recreativa  Judô São Geraldo  -  AERJSG -,  com sede  no

Município  de  Belo  Horizonte.  A referida  Associação  é  pessoa  jurídica  de  direito

privado e interesse público, com caráter educativo, sociocultural e desportivo, sem

fins lucrativos ou econômicos e com duração por prazo indeterminado, cujo objetivo é

socializar a prática do judô como esporte olímpico e filosofia, possibilitando a inclusão

social através da prática dessa modalidade esportiva.

Suas atividades são isentas de quaisquer preconceitos ou discriminações relativas

à cor, raça, credo religioso, classe social, concepção político-partidária ou filosófica ou

nacionalidade, o que se estende a suas dependências e ao seu quadro social.

Considerando a missão e os objetivos dessa entidade, submeto aos meus nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 137/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.383/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Wesleyana de Ação Social - Awas -, com

sede no Município de Visconde do Rio Branco.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Wesleyana de Ação Social

- Awas -, com sede no Município de Visconde do Rio Branco.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Wesleyana de Ação Social - Awas - é uma sociedade

civil sem fins lucrativos e com prazo de duração indeterminado, com sede e foro no

Município de Visconde do Rio Branco.

Entre os objetivos da entidade estão o apoio e assistência a crianças, adolescentes,

jovens e adultos carentes e em situação de risco e às pessoas da terceira idade. A

Associação  realiza  ações  de  promoção  da  saúde,  educação,  cultura,  defesa  e

conservação  do  patrimônio  histórico  e  artístico,  alimentação  e  capacitação

profissional. Ademais, promove junto à comunidade atividades que visam à promoção

do desenvolvimento econômico e social e ao combate à pobreza. 

Insta salientar, por fim, que a entidade presta serviço gratuito e permanente, sem

nenhuma discriminação das pessoas a serem atendidas nos projetos, programas e

serviços de assistência social, sendo priorizadas as ações voltadas para a assistência

social.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 138/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.244/2010)
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Declara de utilidade pública o Clube Port's Bikers de Porteirinha, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o  Clu be Port's Bikers de Porteirinha,

com sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Clube Port's Bikers de Porteirinha é uma entidade civil fundada em

6/4/2001, sem fins lucrativos e econômicos, com sede nesse Município.

O  objetivo  do  Clube  é  a  prestação  de  serviços  que  possam  contribuir  para  a

promoção da assistência e do bem-estar social e cultural de seus associados através

da realização de atividades de assistência  nas áreas social,  médico-odontológica,

técnica, recreativa, educacional, desenvolvidas mediante a integração ou celebração

de convênio com qualquer entidade pública ou privada.

A entidade encontra-se em plena atividade e funcionamento, oferecendo grandes

benefícios à comunidade.

Ante o exposto, torna-se imperativa a aprovação deste projeto por nossos ilustres

pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 139/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.348/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Rede de Valorização de Itueta para o

Desenvolvimento Autossustentável - Rede Vidas -, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Rede de Valorização de

Itueta para o Desenvolvimento  Autossustentável  -  Rede Vidas -,  com sede nesse

Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei visa declarar de utilidade pública a Associação Rede

de Valorização de Itueta para o Desenvolvimento Autossustentável – Rede Vidas -,

com sede nesse Município. É uma associação de natureza civil, sem fins econômicos,

com duração por tempo indeterminado.

A Associação tem como princípios a independência político-partidária e religiosa; a

defesa e promoção dos princípios da democracia, da paz, da cidadania e dos direitos

humanos e o combate à discriminação de credo, raça ou gênero, entre outros.

Suas iniciativas estão voltadas para a mobilização da sociedade de Itueta a fim de

que  seja  atuante  no  processo  de  construção  do  desenvolvimento  sustentável  do

Município e para a melhoria da qualidade de vida da população.

A entidade busca promover a integração entre o setor privado, a sociedade civil

organizada,  a  comunidade  e  o  governo;  incentivar  as  organizações  que  queiram

firmar parcerias; elaborar projetos sociais; incrementar a capacidade de organização

e de representação da sociedade civil, sempre respeitando as suas particularidades

culturais, religiosas, sociais, históricas, étnicas e ambientais; combater as práticas de

participação que visem atender  interesses  particulares  em detrimento  do  coletivo;

promover a ética, a cidadania, os direitos humanos, a democracia e outros valores

universais; articular parcerias e captação de recursos para organizações interessadas

no desenvolvimento da região e promover  o desenvolvimento econômico,  cultural,

social e ambiental do Município. 

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  entidade,  submeto  aos  meus  nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nª 140/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.225/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Civil  Instituto Guaicuy -  SOS Rio das

Velhas, com sede no Município de Belo Horizonte.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Civil Instituto Guaicuy -

SOS Rio das Velhas, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Civil Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas, com sede no Município de

Belo Horizonte. Fundada em 20/6/2000, é uma associação civil autônoma de fins não

econômicos e com prazo de duração indeterminado. Tem como finalidades apoiar o

Projeto  Manuelzão  e  projetos  afins  em  seus  objetivos,  promovendo  ações

socioambientais  na  Bacia  do  Rio  São  Francisco  e  em  outras  bacias  nacionais  e

internacionais.

Além disso, o Instituto Guaicuy - SOS Rio das Velhas tem finalidades associativas,

culturais  e  técnico-científicas  de  âmbito  regional,  nacional  e  internacional,  com  o

objetivo  de promover  ações ambientais,  culturais,  educacionais  e  assistenciais  na

Bacia do Rio das Velhas voltadas para a preservação e recuperação da bacia dentro

da ótica do desenvolvimento sustentável e da promoção da saúde e da cidadania.

Considerando a missão e os  objetivos da referida entidade,  submeto aos meus

nobres pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 141/2011 

(Ex-Projeto de Lei nº 4.010/2009)

Declara de utilidade pública a Âncora Companhia de Teatro, com sede no Município

de Santa Bárbara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Âncora Companhia de Teatro, com

sede no Município de Santa Bárbara.

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



563
____________________________________________________________________________

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O projeto de lei em apreço visa declarar de utilidade pública a Âncora

Companhia de Teatro, com sede no Município de Santa Bárbara. Fundado em 3/5/99

pelos  integrantes  do  grupo  responsável  pela  Semana  Santa  ao  vivo,  de  Santa

Bárbara,  tem  como  finalidades,  entre  outras,  fazer  apresentações  e  promover

apresentações de outros grupos e outras atividades afins.

Seus objetivos sociais são divulgar  e desenvolver  o teatro e dar  mais ênfase à

cultura artística. 

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  entidade,  submeto  aos  meus  nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 142/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.823/2008)

Declara o trecho do Rio Piranga no Município de Ponte Nova como de preservação

permanente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 15.082, de 2004, fica acrescido do seguinte inciso:

“Art. 5° - São rios de preservação permanente:

(...)

VI - o Rio Piranga no trecho localizado entre o encontro do Rio Piranga com o Rio

do Carmo e a UHE Brecha, trecho compreendido entre os Municípios de Rio Doce,

Santa Cruz do Escalvado, Ponte Nova e Guaraciaba.”

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: O trecho do Rio Piranga localizado entre a UHE Risoleta Neves e a

UHE Brecha, que perpassa os Municípios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado,

Ponte Nova e Guaraciaba, é considerado uma área prioritária para a conservação da
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ictiofauna em Minas Gerais e é um dos últimos trechos de refúgio da espécie surubim

do Rio Doce, peixe ameaçado de extinção. 

Esse  trecho  do  rio  é  também  uma área  usada  para  lazer  dos  habitantes  dos

Municípios citados como pesca e descida em suas corredeiras. Essa característica

ajuda na autodepuração dos esgotos ainda lançados no Rio Piranga, razão pela qual

deve ser mantida em sua forma natural.

Nesse trecho encontram-se áreas verdes intactas bem como com valor cênico e

com alto potencial turístico, como a Ilha das Garças, o encontro do Rio Piranga com o

Rio  do  Carmo e  as  corredeiras  existentes  acima do Município  de  Ponte  Nova.  A

preservação deste trecho do rio é medida que se impõe para as presentes e futuras

gerações. Com este projeto busca-se implementar a Convenção da Biodiversidade,

da qual o Brasil é signatário:

“Convenção sobre Diversidade Biológica 

Artigo 8 

Conservação “In-Situ” 

Cada parte contratante deve, na medida do possível e conforme o caso: 

a) estabelecer um sistema de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais

precisem ser tomadas para conservar a diversidade biológica; 

b)  desenvolver,  se  necessário,  diretrizes  para  a  seleção,  estabelecimento  e

administração de áreas protegidas ou áreas onde medidas especiais precisem ser

tomadas para conservar a diversidade biológica; 

c) regulamentar ou administrar recursos biológicos importantes para a conservação

da diversidade biológica, dentro ou fora de áreas protegidas, a fim de assegurar sua

conservação e utilização sustentável; 

d)  promover  a  proteção  de  ecossistemas,  hábitats  naturais  e  manutenção  de

populações viáveis de espécies em seu meio natural; 

e)  promover  o  desenvolvimento  sustentável  e  ambientalmente  sadio  em  áreas

adjacentes às áreas protegidas a fim de reforçar a proteção dessas áreas; 

(...)

i) procurar proporcionar as condições necessárias para compatibilizar as utilizações

atuais com a conservação da diversidade biológica e a utilização sustentável de seus
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componentes; 

(...)

l)  quando  se  verifique  um  sensível  efeito  negativo  à  diversidade  biológica,  em

conformidade  com  o  artigo  7,  regulamentar  ou  administrar  os  processos  e  as

categorias de atividades em causa; e”

O  hábitat  da  fauna  de  peixes  neste  trecho  do  rio  encontra  ameaçado  pela

construção de uma grande hidrelétrica  (UHE Baú I)  e  mais  4  Pequenas Centrais

Hidrelétricas (PCH Pontal, PCH Nova Brito, PCH Bom Retiro, PCH Cantagalo e PCH

Jurumirim). Considerando que o trecho do Rio Piranga representa o último hábitat do

surubim  do  Rio  Doce,  espécie  ameaçada  de  extinção  conforme  lista  oficial  do

Ministério do Meio Ambiente, é evidente que os custos sociais e ambientais superam

os benefícios advindos da exploração de hidroelétricas. 

Vale citar que o trecho do Rio Piranga localizado no Município de Ponte Nova é hoje

Monumento Natural, integrante do patrimônio paisagístico e turístico deste Município,

conforme a Lei Municipal nº 3.225, de 2008.

Este  projeto  pretende  contribuir  para  a  preservação  de  áreas  com  importância

ambiental no Estado para as gerações presentes e futuras. 

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 143/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 317/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Jiu-Jitsu, com sede no

Município de Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Divinopolitana de Jiu-Jitsu,

com sede no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Divinopolitana de Jiu-Jitsu, com sede no Município de

Divinópolis, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua
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desenvolver a educação física em todas as suas modalidades e promover reuniões

de caráter esportivo-cívicos-social e educativas em geral.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 144/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 573/2007)

Declara de utilidade pública o Conapam - Conselho das Associações Comunitárias

de Moradores da Região da Pampulha - Creche Recanto da Laurinha, com sede e

foro no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Conapam - Conselho das Associações

Comunitárias de Moradores da Região da Pampulha - Creche Recanto da Laurinha,

com  sede  na  R.  Conceição  do  Mato  Dentro,  nº  160,  Bairro  Ouro  Preto,  Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  apreço  visa  a  declarar  de  utilidade  pública  o

Conapam - Conselho  das Associações Comunitárias  de  Moradores da Região da

Pampulha - Creche Recanto da Laurinha, com sede no Município de Belo Horizonte.

Fundada  em  março  de 2005,  tem como objetivo  principal  elaborar  projetos  em

busca  da  melhoria  das  condições  de  vida  da  comunidade,  criando soluções  que

possibilitem o desenvolvimento social,  econômico,  educacional,  artístico e cultural,

sempre preocupada com o amparo à infância, à juventude e à velhice, promovendo o
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lazer,  a  preservação  do  meio  ambiente,  campanhas  beneficentes  em  geral,

proporcionando  o  aperfeiçoamento  profissional  da  população  local,  celebrando

parcerias com entidades públicas e privadas, sempre visando ao bem-estar comum e

ao interesse coletivo.

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  entidade,  submeto  aos  meus  nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 145/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.021/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro

São Cosme - ACPSBSC -, com sede no Município de Santa Luzia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Saúde do Bairro São Cosme - ACPSBSC -, com sede localizada na Rua Abacá, nº

194, Bairro São Cosme, no Município de Santa Luzia.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade pública estadual

a Associação Comunitária Pastoral da Saúde do Bairro São Cosme - ACPSBSC -,

com sede no Município de Santa Luzia. Entidade sem fins lucrativos, foi fundada em

março de 1986 e tem como finalidades promover a mais ampla integração entre os

moradores da comunidade, visando a incentivar a todos na luta por seus direitos;

promover e divulgar debates de interesse comunitário; prestar ajuda aos moradores

da comunidade no que lhe competir; desenvolver atividades na área de educação,

esportes e cultura.

Além  disso,  tem  como  objetivo  desenvolver  projetos  de  ajuda  às  famílias  ou

pessoas de baixa renda da comunidade,  que necessitem de reforma de moradia;

desenvolver projetos por melhores condições de vida, habitação, higiene, educação,
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saúde, transporte e segurança da comunidade.

A ACPSBSC visa, além disso, a estimular a solidariedade comunitária, inclusive o

trabalho em mutirão e carrear recursos públicos ou privados para desenvolver seu

trabalho social.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  a  entidade  não  fará  nenhuma

discriminação de raça, cor, sexo ou religião, pretendendo, ainda, construir sede social

para desenvolvimento das atividades inerentes aos seus objetos.

Considerando a  missão e  os  objetivos  da  entidade,  submeto  aos  meus  nobres

pares este projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 146/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.270/2009)

Declara de utilidade pública a Associação de Aposentados e Pensionistas de Poté -

APPR -, com sede no Município de Poté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Aposentados  e

Pensionistas de Poté - APPR -, com sede no Município de Poté.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Aposentados e Pensionistas de Poté - APPR -, com

sede no Município de  Poté,  tem prestado relevantes serviços a seus  associados,

cumprindo suas finalidades estatutárias, lutando em defesa da categoria junto aos

órgãos governamentais. Declará-la de utilidade pública é torná-la ainda mais operante

em benefício dos seus associados.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 147/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 505/2007)

Declara de utilidade pública a Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paula de

Morada Nova de Minas, com sede no Município de Morada Nova de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.1º-  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Vila  Vicentina  da  Sociedade  São

Vicente de Paula de Morada Nova de Minas, com sede no Município de Morada Nova

de Minas.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Vila Vicentina da Sociedade São Vicente de Paula de Morada Nova

de Minas é uma sociedade civil sem fins lucrativos que tem por finalidade promover o

bem-estar da comunidade. 

Diante  do  exposto  e  tendo  em  vista  que  a  entidade,  conforme  documentação

apresentada,  atende  plenamente  aos  requisitos  previstos  na  legislação  em  vigor,

tornando-se por isso habilitada a receber o título declaratório de utilidade pública em

âmbito  estadual,  conto  com o  apoio  dos nobres  parlamentares  para  a  aprovação

desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 148/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.814/2010)

Declara de  utilidade pública  o  Lar  São Vicente  de Paulo  de  Aguanil,  com sede

nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo de Aguanil,

com sede nesse Município.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O Lar  São Vicente de Paulo de Aguanil  é  uma associação civil  de

direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em  6/8/95,  que tem  por  finalidade a

prática  da  caridade  no  campo  da  assistência  social  e  da  promoção  humana.  O

processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  encontra-se  legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 149/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.767/2010)

Declara de utilidade pública o Grupo de Ação Ambiental Sertão Calango - Gaasc -,

com sede no Município de Montes Claros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica declarado de utilidade pública o Grupo de Ação Ambiental  Sertão

Calango - Gaasc -, com sede no Município de Montes Claros.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

13/2/2008,  o  Gaasc  tem  por  finalidades:  promover  e  incentivar  a  consciência

ambiental  utilizando  como  ferramenta  e  atrativo  a  prática  de  esportes  radicais;

estimular  o aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação que instrumentalize  a

consecução de seus objetivos; promover projetos e ações que visem a preservação,

bem como a revitalização de áreas degradadas no meio ambiente urbano e rural;

incentivar a prática de atividades como o cicloturismo e o montanhismo como forma

de  desenvolver  o  turismo  e  alcançar  o  desenvolvimento  sustentável;  realizar

levantamento de informações sobre os locais da prática de escalada, rapel, “trekking”

e  “mountain  bike”  da  região  e  elaborar  mapas  de  trilhas  e  croquis  das  vias  de
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escalada existentes; promover a defesa de bens e direitos sociais, coletivos e difusos

relativos ao meio ambiente, ao patrimônio histórico-cultural, aos direitos humanos e

dos povos, bem como estimular a parceria, o diálogo local e a solidariedade entre os

diferentes  segmentos  sociais,  participando  junto  a  outras  entidades  que  visem

interesses comuns; estimular e capacitar os cidadãos para participarem efetivamente

do processo de tomada de decisões em relação ao destino do desenvolvimento do

Norte de Minas naquilo que puder afetar direta ou indiretamente o meio ambiente e o

patrimônio histórico e cultural; conscientizar a opinião pública sobre a importância da

conservação do meio ambiente natural através da educação ambiental; promover e

realizar pesquisas e estudos, organizar documentação e dados, bem como divulgar,

por quaisquer meios, informações e conhecimentos produzidos por si própria ou por

terceiros e correlatados aos seus objetivos institucionais.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 150/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.439/2010)

Declara  de  utilidade  pública  o  Grupo  Teatral  Pirraça  em  Praça,  com  sede  no

Município de Fruta de Leite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo Teatral Pirraça em Praça, com

sede no Município de Fruta de Leite.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Associação civil  de direito  privado sem fins  lucrativos,  fundada em

8/2/2005, a entidade de que trata este projeto de lei tem por finalidades: preservar os
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encontros  de  caráter  social,  cultural  e  artístico,  visando  ao  aprimoramento  da

formação teatral; promover e divulgar a cultura e a arte popular em todas as suas

manifestações,  através  do  teatro,  da  música,  da  promoção  de  “shows”,  festivais,

debates, exibições cinematográficas folclóricas, publicações jornalísticas e literárias

sem fins lucrativos, a fim de dar oportunidade à difusão de ideias, tradições, hábitos

sociais  da  comunidade;  contribuir  para a formação,  a  integração e a  organização

comunitária nas áreas de lazer, cultura e convívio social; prestar serviços de utilidade

pública;  contribuir  para o  aperfeiçoamento profissional;  permitir  a  capacitação dos

cidadãos no exercício do direito de expressão; lutar pelo respeito aos valores éticos

da  pessoa  e  da  família;  realizar  intercâmbio  de  caráter  cultural  com  entidades

congêneres; celebrar convênios com entidades governamentais.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  utilidade  pública  de  referida  entidade

encontra-se legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei

nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 151/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 313/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária dos Moradores dos Campos,

com sede no Município de Carmo da Mata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Moradores dos Campos, com sede no Município de Carmo da Mata.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Comunitária dos Moradores dos Campos, com sede no

Município de Carmo da Mata, é uma entidade civil  sem fins lucrativos. Tem como
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finalidade defender os moradores, seus interesses e objetivos de desenvolvimento;

criar condições de atender e eliminar a fome e a pobreza das crianças, adolescentes,

idosos e portadores de deficiência; construir  e manter creche e salão comunitário;

promover a integração de comunidades e de outras entidades, estimulando o lazer, a

cultura  e  o  convívio  social;  prestar  serviços  de  utilidade  pública  e  de  auxílio  à

comunidade em situação de emergência ou calamidade, como também às atividades

educativas,  artísticas,  esportivas,  ambientais,  culturais  e  informativas;  respeitar  os

valores éticos e morais da pessoa e da família; desenvolver atividades que visem a

eliminar o analfabetismo; elaborar,  desenvolver e coordenar projetos de agricultura

familiar e outros com pequenos produtores ou assalariados; e elaborar, desenvolver e

coordenar  projetos  de  educação  ambiental  com  pequenos  produtores  ou

assalariados.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 152/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 590/2007)

Institui o Prêmio Paulo Freire de Criatividade no âmbito do ensino da rede pública

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído, no âmbito da rede pública de ensino do Estado, o Prêmio

Paulo Freire de Criatividade.

Parágrafo único - O Prêmio Paulo Freire de Criatividade tem por objetivo premiar os

profissionais  da  rede  pública  de  ensino  que  desenvolvam  projetos  pedagógicos

significativos para a melhoria da qualidade do ensino no Estado.
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Art.  2º  -  O prêmio constitui-se  de  Diploma e  de  Medalha  de Criatividade Paulo

Freire e será outorgado anualmente pela Secretaria de Estado da Educação.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 90 dias.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  São anunciados  diariamente  na  imprensa trabalhos de  professores

que, de forma criativa, contribuem para o aprendizado. No exercício da vereança no

Município  de  Belo  Horizonte,  pude  acompanhar  trabalho  da  professora  Noara

Resende,  da  Escola  Municipal  Ilda  Rabelo  Mata.  Nessa  escola  municipal,

desenvolve-se um belíssimo trabalho de xadrez com crianças e outros projetos de

tecnologia  na  área  educacional.  Certo  é  que  entre  as  centenas  de  escolas  que

integram a rede pública estadual, vários são os educadores que estão desenvolvendo

projetos que merecem destaque pela criatividade e que estimulam o aprendizado dos

alunos.

Este projeto de lei  serve de estímulo para o desenvolvimento de mais projetos,

beneficiando toda a coletividade, em especial os alunos da rede pública estadual.

Foi escolhido o nome do pedagogo Paulo Freire, por ser ele uma notória expressão

na área educacional. Trata-se de um dos intelectuais brasileiros mais agraciados com

o título de Doutor Honoris Causa fora do Brasil, sendo autor de vários livros. Foi o

doutrinador da “alfabetização consciente”, que significa que antes de aprender a ler

as palavras, deve-se aprender a ler a realidade político-social que nos cerca.

Destarte, isso é o mínimo que o poder público poderá fomentar. Levo este projeto à

apreciação dos meus pares e tenho a certeza da compreensão da importância da

matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 153/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 312/2007)

Declara de utilidade pública o Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese

de Divinópolis -MCC -, com sede no Município de Divinópolis.
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A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Movimento  de  Cursilhos  de

Cristandade  da  Diocese  de  Divinópolis  -  MCC  -,  com  sede  no  Município  de

Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado 

Justificação: O Movimento de Cursilhos de Cristandade da Diocese de Divinópolis -

MCC  -,  com  sede  no  Município  de  Divinópolis,  é  uma  entidade  civil  sem  fins

lucrativos.  Tem  como  finalidade  preparar  lideranças  cristãs  para  atuação  nos

ambientes e nas estruturas de acordo com a pastoral orgânica dessa Igreja particular;

fermentar com o Evangelho os ambientes e as estruturas pelo testemunho e pela

ação pessoal e organizada em núcleos por seus membros; formar dirigentes para

expansão  do  Movimento  em  níveis  diocesano  e  paroquiais,  incentivando  e

acompanhando  o  subgrupo  executivo  diocesano,  os  núcleos  ambientais  e  outros

grupos do Movimento de Cursilho de Cistandade.

O Movimento está em pleno funcionamento há mais de dois anos, e sua diretoria é

composta por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 154/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 617/2007)

Institui e organiza o Sistema Mineiro de Educação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Título I

Da Educação

Art.  1º  -  A  educação,  direito  de  todos  e  dever  do  Estado  e  da  família,  será

promovida e incentivada com a participação da sociedade, tendo por finalidade:

I - o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania

e sua iniciação à vida do trabalho;

II - a garantia dos direitos fundamentais do cidadão;

III - a proteção integral à criança e ao adolescente.

Título II

Dos Princípios da Educação Mineira

Art.  2º  -  A garantia  e a promoção do direito à educação, no âmbito do Sistema

Mineiro de Educação, observarão os seguintes princípios:

I - igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola;

II - liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o

saber;

III - pluralismo de idéias e de concepções filosóficas, políticas, estéticas, religiosas e

pedagógicas,  que conduza o educando à formação de uma atitude ética e social

própria;

IV  -  respeito  à  liberdade  e  aos  ideais  democráticos,  valorização  da  vida  e

compromisso com a efetivação do Estado democrático de direito;

V - valorização das identidades regionais e locais nos processos educacionais;

VI - educação para a diversidade;

VII - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino;

VIII - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais;

IX - valorização dos profissionais da educação;

X - gestão democrática dos ensinos público e privado;

XI - garantia de uma educação de qualidade para todos;

XII - valorização da experiência exterior à escola;

XIII - articulação entre as diversas redes de ensino.

Título III

Do Direito à Educação e do Dever de Educar
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Art. 3º - O acesso e a permanência nos ensinos fundamental e médio são direito

público  subjetivo,  podendo  qualquer  cidadão,  grupo  de  cidadãos,  associação

comunitária,  organização  sindical,  conselho  tutelar,  entidade  de  classe  ou  outra

legalmente constituída e o Ministério Público acionar o poder público para exigi-lo.

§ 1º - O não-oferecimento do ensino obrigatório e gratuito pelo poder público, bem

como sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade competente, nos

termos da Constituição Federal e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

§ 2º - O poder público garantirá ao estudante o acesso aos diferentes níveis de

ensino,  independentemente  da  escolarização  anterior,  para  cumprimento  da

obrigatoriedade da educação infantil e dos ensinos fundamental e médio.

Art. 4º - É dever do pai, da mãe ou de responsável efetuar a matrícula de seus

dependentes nos diferentes níveis de ensino.

Art. 5º - O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes condições:

I - cumprimento das normas gerais da educação nacional e do Sistema Mineiro de

Educação;

II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, na

forma da lei;

III  -  capacidade  de  autofinanciamento,  ressalvado  o  disposto  no  art.  213  da

Constituição Federal.

Art. 6º - O dever do poder público com a educação escolar pública será efetivado

mediante a garantia de:

I - oferecimento gratuito e obrigatório da educação infantil em creches e pré-escolas

para crianças de até seis anos de idade;

II - ensinos fundamental e médio obrigatórios e gratuitos, até mesmo para os que a

ele não tiveram acesso na idade própria;

III - atendimento educacional especializado ao portador de necessidades especiais,

preferencialmente na rede regular de ensino;

IV -  progressiva  ampliação das  oportunidades  de acesso aos demais  níveis  de

ensino, pesquisa e criação artística;

V - oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando;

VI - oferta de ensino noturno regular para jovens e adultos, com características e
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modalidades adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se aos

que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola;

VII - atendimento ao educando na educação básica pública, por meio de programas

suplementares,  material  didático-escolar,  transporte,  alimentação  e  assistência  à

saúde;

VIII  -  atendimento  aos  povos  indígenas  e  às  outras  minorias,  respeitados  seus

costumes e tradições;

IX - atendimento às populações residentes em área rural mediante políticas que

respeitem e valorizem sua identidade;

X - expansão e manutenção da rede de estabelecimentos oficiais de ensino, com a

dotação de infra-estrutura física e equipamentos adequados.

Art. 7º - O Estado incumbir-se-á de:

I  -  organizar,  manter  e  desenvolver  os  órgãos  e  as  instituições  oficiais  de  seu

sistema de ensino;

II  -  definir,  com  os  municípios,  formas  de  colaboração  na  oferta  do  ensino

fundamental,  as  quais  devem  assegurar  a  distribuição  proporcional  das

responsabilidades,  de  acordo  com  a  população  a  ser  atendida  e  os  recursos

financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas;

III -  elaborar e executar políticas e planos educacionais em consonância com as

diretrizes  e os  planos nacionais  de educação,  integrando e  coordenando as suas

ações e as dos seus municípios;

IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os

cursos  das  instituições  de  ensino  superior  mantidas  pelo  poder  público  e  os

estabelecimentos do seu sistema de ensino;

V - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino;

VI - assegurar o ensino fundamental e o ensino médio.

Art. 8º - Os municípios incumbir-se-ão de:

I  -  organizar,  manter  e  desenvolver  os  órgãos  e  instituições  oficiais  dos  seus

sistemas de ensino, articulando-os às políticas e aos planos educacionais da União e

do Estado;

II - baixar normas complementares para o seu sistema de ensino, quando instituído
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em lei municipal;

III -  autorizar, credenciar e supervisionar os estabelecimentos de seu sistema de

ensino;

IV - oferecer educação infantil em creches e pré-escolas e o ensino fundamental,

permitida a atuação em outros níveis de ensino.

Título IV

Da Organização da Educação Mineira

Capítulo I

Da Composição do Sistema Mineiro de Educação

Art. 9º - O Sistema Mineiro de Educação compreende:

I - as instituições da educação infantil, de ensino fundamental e de ensino médio

mantidas pelo poder público estadual;

II - as instituições de ensino superior, desde que sejam mantidas pelo poder público

municipal ou estadual;

III - as instituições que ministrem o ensino fundamental e o ensino médio criadas e

mantidas pela iniciativa privada;

IV -  os órgãos do Sistema Municipal  de Ensino que optarem por se integrar no

Sistema Mineiro de Educação;

V - os seguintes órgãos de educação estaduais:

a) Fórum Mineiro de Educação;

b) Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena;

c) Secretaria de Estado da Educação;

d) Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;

e) Conselho Estadual de Educação.

Art. 10 - As instituições de educação dos diferentes níveis e modalidades de ensino

classificam-se nas seguintes categorias administrativas:

I - públicas, assim entendidas as mantidas e administradas pelo poder público;

II - privadas, assim entendidas as mantidas e administradas por pessoas físicas ou

jurídicas de direito privado.

Art.  11  -  As  instituições  privadas  de  ensino  se  enquadrarão  nas  seguintes

categorias:



580
____________________________________________________________________________

I  -  particulares,  em  sentido  estrito,  assim  entendidas  as  que  são  instituídas  e

mantidas por uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas de direito privado que não

apresentem as características dos incisos seguintes;

II - comunitárias, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas, inclusive cooperativas de professores e

alunos que incluam, na sua entidade mantenedora, representantes da comunidade;

III - confessionais, assim entendidas as que são instituídas por grupos de pessoas

físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendam a orientação confessional

e ideologia específicas e ao disposto no inciso anterior;

IV - filantrópicas, na forma da lei.

Capítulo II

Das Atribuições do Sistema Mineiro de Educação

Art.  12  -  O  Sistema Mineiro  de  Educação tem  por  finalidade  a  articulação das

diferentes  redes  de  ensino,  respeitadas  as  suas  especificidades,  assegurando

educação de qualidade para todos os mineiros.

Art. 13 - Cabe ao Sistema Mineiro de Educação, por intermédio de suas instâncias

políticas  e  de  seus  órgãos  consultivos,  normativos,  executivos  e  de  avaliação  e

assessoramento técnico:

I - integrar e coordenar ações com os Sistemas Municipais de Ensino;

II  -  manter  e  desenvolver  as  ações  político-administrativas  necessárias  à

consecução de suas finalidades;

III - normatizar a educação estadual;

IV - avaliar de forma pública e democrática a educação no Estado;

V - promover a democratização da elaboração das políticas públicas de educação e

da gestão educacional;

VI - garantir a continuidade e coerência das políticas educacionais, em consonância

com as diretrizes e os planos nacionais e estaduais de educação.

Capítulo III

Das Atribuições da Secretaria de Estado da Educação

Art. 14 - A Secretaria de Estado da Educação é órgão executivo do Sistema Mineiro

de  Educação,  sendo  da  Secretaria  de  Estado  de  Ciência  e  Tecnologia  o  órgão
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executivo  das  diretrizes  do  ensino  superior  das  instituições  mantidas  pelo  poder

público.

Art. 15 - Cabe à Secretaria de Estado da Educação coordenar, executar, administrar

e  supervisionar  as  ações  político-administrativas  relacionadas  com  a  política

educacional  do  Estado,  de  acordo  com  as  regulamentações  de  competência  do

Conselho Estadual de Educação e a orientação do Plano Mineiro de Educação, na

forma da lei.

Parágrafo único - O Plano Mineiro de Educação terá duração decenal e orientará o

exercício das atribuições da Secretaria de Estado da Educação.

Capítulo IV

Das Atribuições dos Profissionais da Educação

Art. 16 - Será assegurada aos profissionais da educação representação em todos

os  órgãos  colegiados  do  Sistema  Mineiro  de  Educação,  quer  políticas,  quer

administrativas, quer pedagógicas, na forma da lei.

Art. 17 - Compete aos profissionais da educação:

I - participar da elaboração do projeto político-pedagógico das unidades escolares;

II - elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo o projeto político-pedagógico;

III - zelar pela formação integral dos educandos;

IV  -  estabelecer  estratégias  de  avaliação  formativa  e  valorização  das  diversas

competências e habilidades desenvolvidas pelo educando;

V - participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e

ao desenvolvimento profissional;

VI  -  participar  das  atividades  de  articulação  da  escola  com  as  famílias  e  a

comunidade.

Capítulo V

Da Integração dos Sistemas Municipais de Ensino

Art. 18 - Os municípios do Estado de Minas Gerais poderão optar por se integrar no

Sistema Mineiro de Educação.

§ 1º - O município que se integrar ao Sistema Mineiro de Educação o fará mediante

lei específica.

§ 2º - A integração ao Sistema Mineiro de Educação:
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I - torna aplicável, ao Sistema Municipal, o disposto nesta lei;

II - torna obrigatório o planejamento articulado da política educacional, garantindo a

educação básica.

§ 3º - O Plano Mineiro de Educação disporá sobre as estratégias de articulação

entre o Sistema Mineiro de Educação e os Sistemas Municipais.

§ 4º - O município que se integrar no Sistema Mineiro de Educação apresentará, no

prazo  de  um  ano,  o  Plano  Municipal  de  Educação  à  Secretaria  de  Estado  da

Educação, ao Conselho Estadual de Educação e ao Fórum Mineiro de Educação.

Título V

Da Gestão Democrática do Sistema Mineiro de Educação

Art. 19 - A gestão democrática será assegurada em todas as instâncias do Sistema

Mineiro de Educação, garantindo a participação efetiva dos profissionais da educação

e da comunidade, a articulação das ações entre as suas diversas instâncias e das

políticas em desenvolvimento.

Art. 20 - A gestão democrática objetivará:

I - eleição direta para Diretores e Vice-Diretores de escolas;

II  -  eleição direta  para  todos  os  órgãos  deliberativos  que compõem a estrutura

escolar;

III - a garantia da organização dos estudantes em agremiações;

IV - práticas inovadoras nas relações escolares e nas relações entre a escola e a

comunidade;

V - o desenvolvimento de processos coletivos de tomada de decisão;

VI - a construção de espaços de formação;

VII - a investigação e a transformação da realidade social.

Capítulo I

Do Conselho Estadual de Educação

Art.  21 - O Conselho Estadual de Educação é o órgão normativo, deliberativo e

fiscalizador do Sistema Mineiro de Educação.

Parágrafo único - A competência, a organização e as diretrizes do funcionamento do

Conselho Estadual de Educação serão estabelecidas em lei específica.
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Capítulo II

Do Fórum Mineiro de Educação

Art.  22  -  O  Fórum  Mineiro  de  Educação  é  a  instância  política  permanente  do

Sistema Mineiro de Educação, de caráter consultivo no que diz respeito à política

educacional do Estado e de caráter propositivo relativamente a sua organização e

funcionamento, nos termos da lei.

Art. 23 - O Fórum Mineiro de Educação é constituído de representantes:

I - das redes de ensino estadual, municipais e particular do Estado;

II - de profissionais da educação das redes de ensino municipal, estadual e privada;

III - das comunidades atendidas pelas escolas;

IV - das entidades da sociedade relacionadas com a educação;

V - de órgãos públicos relacionados com a educação;

VI - de entidades sindicais;

VII - de representantes dos trabalhadores em educação;

VII - de entidades estudantis.

Parágrafo único - O Secretário de Estado da Educação preside o Fórum Mineiro de

Educação.

Art. 24 - O Fórum Mineiro de Educação tem por competência:

I - acompanhar, avaliar e monitorar, de forma autônoma, a política educacional no

âmbito de todas as instâncias do Sistema Mineiro de Educação;

II - indicar a representação dos profissionais da educação para integrar a Agência

Mineira de Avaliação Educacional;

III - realizar o Encontro Estadual do Fórum Mineiro de Educação;

IV - organizar, em parceria com as instâncias do Sistema Mineiro de Educação, os

Encontros Regionais  do Fórum Mineiro de Educação e o processo de escolha de

delegados.

Art. 25 - O Encontro Estadual do Fórum Mineiro de Educação ocorrerá de dois em

dois anos, sendo preparado através de Encontros Regionais.

Parágrafo  único  -  A Plenária  do  Encontro  Estadual  de  Educação  é  a  instância

máxima do Fórum Mineiro de Educação.

Art.  26  -  Os Encontros  Regionais  e  o  Encontro  Estadual  do  Fórum  Mineiro  de
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Educação contarão com:

I  -  delegados  eleitos  pelos  profissionais  da  educação  e  pelas  comunidades

escolares, em suas bases;

II - delegados natos, indicados pelas entidades das redes estadual, municipais e

particular,  por  entidades  da  sociedade  e  órgãos  públicos  relacionados  com  a

educação.

Capítulo III

Das Superintendências Regionais de Ensino

Art. 27 - As Superintendências Regionais de Ensino têm como função articular as

escolas sob sua jurisdição, garantindo, por meio da participação coletiva, o preparo

de estratégias regionais de educação.

Parágrafo  único  -  As  Superintendências  Regionais  de  Ensino  realizarão,

periodicamente, diagnósticos necessários à consecução da finalidade prevista neste

artigo.

Art. 28 - O cargo de Diretor da Superintendência Regional de Ensino, no âmbito da

rede estadual  de educação, será exercido com o fiel cumprimento do contrato de

gestão, discutido e formulado com a participação da comunidade escolar e baseado

em compromissos assumidos publicamente e será firmado entre o titular do cargo e a

Secretaria de Estado da Educação.

§ 1º - O cumprimento das metas assumidas no contrato de gestão será alvo de

avaliação  pelo  Sistema  Mineiro  de  Educação,  por  meio  da  Agência  Mineira  de

Avaliação Educacional.

§ 2º - O contrato de gestão será formalizado junto ao termo de posse do Diretor de

Superintendência Regional de Ensino, integrando-se nos compromissos legalmente

exigíveis no desempenho de suas atribuições.

Capítulo IV

Das Unidades Escolares

Art.  29  -  As  unidades  escolares,  no  âmbito  do  Sistema  Mineiro  de  Educação,

organizarão a gestão do serviço educacional de forma colegiada e democrática, com

a participação da comunidade escolar.

Art. 30 - Compete às unidades escolares, observada a legislação pertinente:
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I - elaborar e executar sua proposta político-pedagógica em constante articulação

com as famílias e comunidades;

II - administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros, observada a

competência do Colegiado Escolar, no caso das escolas públicas;

III - assegurar o cumprimento do projeto político-pedagógico;

IV - prover meios que sustentem estratégias de avaliação formativa e valorização

das diversas competências e habilidades desenvolvidas pelo educando;

V - articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração

da sociedade com a escola;

VI - envolver o pai, a mãe ou responsável no processo de formação dos educandos.

Título VI

Da Gestão Democrática da Escola

Art.  31  -  A  escola  é  espaço  comunitário,  garantida  sua  gestão  democrática,

observado o disposto nesta Lei.

Parágrafo único - O Sistema Mineiro de Educação poderá utilizar a escola como um

dos espaços de formação e convívio da família e da comunidade.

Art. 32 - A escola participará de forma efetiva das reivindicações da comunidade

nas quais se inserir por meio de suas associações e grupos organizados.

§ 1º - A escola deverá manter vínculo permanente com as instituições comunitárias.

§ 2º - A escola deverá contemplar em seu currículo a discussão e a solução dos

problemas detectados na comunidade escolar.

§ 3º - A escola promoverá, em parceria com a comunidade, atividades de extensão

de seu mútuo interesse.

§  4º  -  A escola  destinará  seu  espaço  físico  ao  desenvolvimento  de  atividades

comunitárias, nos termos de seu regimento.

Capítulo I

Do Colegiado Escolar

Art.  33 -  É assegurada a autonomia administrativa, financeira e pedagógica das

unidades escolares, por meio de seu Colegiado Escolar, garantida a participação da

comunidade escolar, respeitada a existência e as atribuições da Caixa Escolar e as

orientações da Secretaria de Estado da Educação, na forma de regulamento.
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Parágrafo único - As manifestações do Colegiado Escolar têm natureza deliberativa

nos limites de sua competência.

Art.  34  -  Os  estabelecimentos  de  ensino  terão  gestão  colegiada  da  proposta

pedagógica.

Capítulo II

Da Escolha para Diretor e Vice-Diretor de Escola

Art. 35 - O Sistema Mineiro de Educação garantirá a escolha para as funções de

Diretor e Vice-Diretor de Escola.

Parágrafo único - O processo de escolha do Diretor e do Vice-Diretor de Escola

Estadual  se  dará  por  meio  de  voto  direto  dos  profissionais  da  educação  e  da

comunidade atendida pela escola, exigindo-se dos candidatos os requisitos de que

trata o art. 41 desta lei.

Art. 36 - O escolhido será designado pelo Secretário de Estado da Educação ou

pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, conforme seu vínculo administrativo.

Art. 37 - É requisito para a posse na função de Diretor e de Vice-Diretor de Escola

Estadual que o candidato seja trabalhador em educação, independentemente do seu

nível de escolaridade.

Art. 38 - O mandato do Diretor e do Vice-Diretor de Escola Estadual será de três

anos, permitida uma recondução.

Art. 39 - O mandato de Diretor e de Vice-Diretor de escola pública estará vinculado

a contrato de gestão estabelecido através de programa assumido publicamente.

§ 1º - O contrato de gestão contará, em sua formulação e implementação, com o

apoio e a fiscalização da comunidade escolar e da região atendida.

§ 2º - O contrato de gestão será formalizado junto ao termo de exercício do Diretor

e do Vice-Diretor de Escola Estadual, integrando-se nos compromissos legalmente

exigíveis no desempenho de suas atribuições.

§ 3º - O cumprimento do contrato de gestão deverá ser avaliado e monitorado pelo

Colegiado  Escolar,  pela  comunidade  e  pela  administração  pública  estadual  ou

municipal à qual se subordina.

Art. 40 - O processo de escolha para as funções de Diretor e de Vice-Diretor de

Escola Estadual será estabelecido em regulamento.
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Título VII

Do Projeto Político-Pedagógico da Escola

Capítulo I

Da Função da Escola

Art. 41 - A escola tem por função a formação do cidadão em sua totalidade para a

construção de uma sociedade justa, democrática e solidária.

Parágrafo único - O projeto político-pedagógico da escola deverá orientar-se pelos

diversos ciclos da vida humana, pela diversidade cultural e pelo desenvolvimento do

pensamento crítico na construção do conhecimento.

Capítulo II

Da Concepção do Projeto Político-Pedagógico

Art. 42 - Todos os educandos têm capacidade de aprender, de forma e em ritmo

diferenciados.

Art. 43 - O projeto político-pedagógico da escola deverá ser planejado, executado e

avaliado coletivamente, assegurada a participação dos profissionais da educação e

da comunidade atendida pela escola.

Art. 44 - O projeto político-pedagógico deve emergir de um processo investigativo,

participativo e autônomo que possa garantir o exercício da cidadania.

Art.  45  -  O  projeto  político-pedagógico  é  um  instrumento  privilegiado  para  a

reavaliação da escola, suas formas de organizar o tempo, o espaço, as relações de

poder e a socialização do conhecimento.

Art. 46 - O poder público desenvolverá pesquisas destinadas a oferecer subsídios

para  a  elaboração  do  projeto  político-pedagógico,  enfatizando  a  história  e  as

identidades local e regional e as concepções de natureza pedagógica.

Capítulo III

Do Currículo Escolar

Art.  47  -  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  será  pautado  por  uma  abordagem

curricular  interdisciplinar  e  multicultural,  mediante  construção  de  valores  éticos  e

solidários, desconsiderando todas as formas de discriminação.

Art.  48 - O desenvolvimento do currículo deve expressar a sintonia do processo

educativo com a vida e as peculiaridades do contexto regional  em que se insere,
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abordando, entre outros temas:

I - cidadania;

II - ética e civismo;

III - afetividade e sexualidade;

IV - meio ambiente;

V - trânsito;

VI - saúde.

Parágrafo  único  -  Os  temas  de  que  trata  este  artigo  funcionarão  como  eixos

integradores do projeto político-pedagógico da escola.

Art.  49  -  O  currículo  será  construído  em  cada  unidade  escolar,  assegurada  a

participação dos profissionais da educação e da comunidade atendida pela escola.

Art. 50 - O desenvolvimento interdisciplinar do currículo e o compromisso da escola

com a formação humana serão assegurados pelo trabalho coletivo dos profissionais

da educação.

Art. 51 - O quantitativo de alunos em sala de aula deverá guardar coerência com o

projeto  político-pedagógico  da  escola,  observadas  as  determinações  do  Conselho

Nacional de Educação.

Art.  52 -  O ensino especializado em artes será ministrado pelos Conservatórios

Estaduais de Música e Centros Interescolares de Arte.

Parágrafo único -  O ensino especializado em artes tem por objetivo promover o

desenvolvimento da expressão artística, o acesso à arte e à cultura e a valorização

das tradições e manifestações regionais mineiras.

Art. 53 - A educação artística será oferecida pelo poder público, contemplando o

projeto político-pedagógico das escolas.

Seção I

Dos Tempos e Espaços Escolares

Art.  54  -  A organização  dos  tempos  e  dos  espaços  escolares  será  flexível  e

coerente com o projeto político-pedagógico da escola.

Art.  55  -  O  ensino  fundamental  organizar-se-á  preferencialmente  em  ciclos,

admitida, por opção da escola, a organização em séries.

Parágrafo único - O ensino médio será organizado em séries anuais.
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Seção II

Da Avaliação Escolar

Art. 56 - A avaliação escolar terá caráter permanente, qualitativo e formativo.

Art. 57 - A avaliação formativa deverá ser estendida ao ensino médio e às formas de

ingresso no ensino superior.

Art.  58  -  A progressão  continuada  integra  o  processo  de  avaliação formativa  e

comporá o projeto político-pedagógico.

Art. 59 - É garantido ao educando ou ao responsável por ele o direito de contestar

os critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares competentes.

Título VIII

Dos Níveis e das Modalidades de Educação

Capítulo I

Dos Níveis da Educação Escolar

Art. 60 - A educação escolar compõe-se de:

I - educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino

médio;

II - educação superior.

Capítulo II

Da Educação Básica

Art. 61 - A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-

lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe

meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.

Seção I

Da Educação Infantil

Art. 62 - A educação infantil, primeira etapa da educação básica, será obrigatória,

gratuita  e  oferecida  pelo  poder  público,  tendo  como finalidade  o desenvolvimento

integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos,

intelectuais e sociais, complementando a ação da família e da comunidade.

Art. 63 - A educação infantil será oferecida em:

I - creches ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade;

II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade.
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Seção II

Do Ensino Fundamental

Art. 64 - O ensino fundamental, com duração mínima de oito anos, obrigatório e

gratuito  na  escola  pública,  terá  por  objetivo  a  formação  do  educando  em  sua

totalidade.

§ 1º - O ensino fundamental será organizado preferencialmente em ciclos, admitida,

por opção, a organização em séries.

§  2º  -  O  ensino  fundamental  regular  será  ministrado  em  língua  portuguesa,

assegurada  às  comunidades  indígenas  a  utilização  de  suas  línguas  maternas  e

processos próprios de aprendizagem.

§ 3º - O ensino fundamental será presencial.

Art. 65 - O ensino religioso, de matrícula facultativa, constitui disciplina dos horários

normais das escolas públicas de ensino fundamental, sendo oferecido de acordo com

as preferências manifestadas pelos alunos ou por seus responsáveis, em caráter:

I - confessional, de acordo com a opção religiosa do aluno ou do seu responsável,

ministrado  por  professores  ou  orientadores  religiosos  preparados  e  credenciados

pelas respectivas igrejas ou por entidades religiosas; ou

II - interconfessional, resultante de acordo entre as diversas entidades religiosas,

que se responsabilizarão pela elaboração do respectivo programa.

Seção III

Do Ensino Médio

Art.  66 - O ensino médio, obrigatório  e gratuito na escola pública, no âmbito do

Sistema Mineiro de Educação, etapa final da educação básica, com duração mínima

de três anos, terá como finalidades:

I  -  a  consolidação  e  o  aprofundamento  da  formação  adquirida  no  ensino

fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos;

II - o exercício da cidadania do educando e a preparação básica para o trabalho,

para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a

novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;

III - o desenvolvimento do educando como pessoa, incluindo a formação de valores

e do pensamento crítico para a construção do conhecimento;
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IV  -  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos

produtivos, integrando teoria e prática nas diversas áreas do conhecimento.

Art. 67 - O currículo do ensino médio observará o disposto na Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional e as normatizações pertinentes.

§ 1º - O ensino médio, atendida a formação geral do educando, poderá prepará-lo

para o exercício de profissões técnicas.

§  2º  -  Os  cursos  do  ensino  médio  terão  equivalência  legal  e  habilitarão  ao

prosseguimento de estudos.

§  3º  -  A  preparação  geral  para  o  trabalho  e,  facultativamente,  a  habilitação

profissional  poderão  ser  desenvolvidas  nos  próprios  estabelecimentos  de  ensino

médio ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional.

Seção IV

Da Educação de Jovens e Adultos

Art. 68 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram

acesso  ou  continuidade  de  estudos  nos  ensinos  fundamental  e  médio  na  idade

própria.

§ 1º - A educação de jovens e adultos, no âmbito do Sistema Mineiro de Educação,

se estruturará a partir  de  ações presenciais,  semipresenciais  e de  atendimento  a

distância, pautando-se pela flexibilidade e pela autonomia das unidades escolares no

planejamento da assistência a esse público.

§ 2º - A organização do tempo escolar contemplará, ainda na educação pública,

tempo  para  o  planejamento  docente  e  para  o  desenvolvimento  de  políticas  de

formação continuada.

§ 3º - A educação de jovens e adultos será oferecida gratuitamente àqueles que não

puderam efetuar os estudos na idade regular, garantindo oportunidades educacionais

apropriadas, consideradas as características dos alunos, seus interesses, condições

de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.

Art. 69 - O Sistema Mineiro de Educação manterá cursos e exames supletivos, que

compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento

de estudos em caráter regular.

§ 1º - Os exames referidos neste artigo realizar-se-ão:



592
____________________________________________________________________________

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º - Os conhecimentos e as habilidades adquiridos pelos educandos por meios

informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames.

Capítulo III

Da Educação Superior

Art. 70 - A educação superior se realiza por meio das funções de ensino, pesquisa e

extensão, indissociáveis, tendo por finalidade:

I - a produção e a socialização do conhecimento científico e tecnológico;

II  -  a  formação  de  profissionais  das  diversas  áreas  de  conhecimento,

comprometidos  com  a  reflexão  crítica  e  com  a  construção  de  alternativas

democráticas para o Estado e o País;

III - pesquisar, estimular e divulgar a produção cultural do Estado;

IV - comprometer-se com o desenvolvimento sustentável,  de forma a propiciar a

superação das desigualdades socioeconômicas do Estado;

V - democratizar a produção acadêmica e seus resultados.

Art. 71 - A educação superior, no âmbito do Sistema Mineiro de Educação, será

ministrada gratuitamente em instituições de ensino superior  públicas, estaduais ou

municipais.

Art. 72 - A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento

de  instituições  de  educação  superior  mantidas  pelo  poder  público,  terão  prazos

limitados, sendo renovados periodicamente, após processo regular de avaliação.

Art. 73 - As universidades gozam de autonomia didático-científica e administrativa,

incluída a gestão financeira e patrimonial, observado o princípio de indissociabilidade

entre  ensino,  pesquisa  e  extensão,  nos  termos  da  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da

Educação Nacional.

Art.  74  -  As  universidades  mantidas  pelo  poder  público,  no  âmbito  do  Sistema

Mineiro de Educação, gozarão,  na forma da lei,  de estatuto jurídico especial  para

atender às peculiaridades de sua estrutura, organização e financiamento pelo poder

público.

Art. 75 - O Estado deve assegurar, anualmente, em seu Orçamento Geral, recursos
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suficientes  para  manutenção  e  desenvolvimento  das  instituições  de  educação

superior por ele mantidas, objetivando a excelência na qualidade do ensino.

Art. 76 - As instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da

gestão democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, com

a participação dos segmentos das comunidades institucional, local e regional.

Parágrafo único - Os dirigentes das instituições de educação superior do Sistema

Mineiro de Educação mantidas pelo poder público serão eleitos pelo voto direto da

comunidade acadêmica, garantida a participação dos segmentos docente, técnico-

administrativo e discente, na forma de seus estatutos.

Art.  77  -  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  promoverá,  com  as  instituições  de

educação superior mantidas pelo poder público, processos de articulação tendo por

finalidade implementar a gestão consorciada da Educação Básica.

Parágrafo  único  -  O  Plano  Mineiro  de  Educação  detalhará  os  programas,  os

projetos e as ações a serem desenvolvidos por meio da gestão consorciada.

Capítulo IV

Das Modalidades da Educação

Seção I

Da Educação Especial

Art. 78 - Entende-se por educação especial, dever constitucional do Estado, para os

efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar, oferecida preferencialmente na

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais.

§  1º  -  Haverá,  quando  necessário,  serviços  de  apoio  especializado,  na  escola

regular, para atender às peculiaridades dos educandos na educação especial.

§  2º  -  O  atendimento  educacional  será  feito  em  classes,  escolas  ou  centros

especializados, sempre que, em vista das condições específicas dos alunos, não for

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular.

§ 3º - Sempre que necessário, o Sistema Mineiro de Educação articulará consórcios

intermunicipais  para  o  atendimento  especializado  aos  educandos  portadores  de

necessidades educacionais especiais.

Art.  79  -  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  assegurará  aos  educandos  com

necessidades especiais:
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I  -  currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,

para atender às suas necessidades;

II  -  processos,  técnicas  e  instrumentos  de  avaliação  que  respeitem  suas

habilidades, competências e aptidões;

III - terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido

para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas necessidades especiais,

e  aceleração  para  concluir  em  menor  tempo  o  programa  escolar  para  os

superdotados;

IV - professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para

atendimento  especializado,  bem  como professores  do  ensino  regular  capacitados

para a integração desses educandos nas classes comuns;

V - serviços de apoio especializado de natureza multiprofissional para orientação e

acompanhamento das unidades escolares;

VI - educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em

sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de

inserção no trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins,

bem como para aqueles que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística,

intelectual ou psicomotora;

VII  -  acesso  igualitário  aos  benefícios  dos  programas  sociais  suplementares

disponíveis para o respectivo nível do ensino regular.

Art. 80 - O Conselho Estadual de Educação estabelecerá critérios de caracterização

das instituições privadas, sem fins lucrativos, especializadas e com atuação exclusiva

em educação especial,  para fins de apoio técnico e financeiro pelo poder público,

sendo necessária sua homologação pela Secretaria de Estado da Educação.

Seção II

Da Educação Indígena

Art.  81  -  O Sistema Mineiro de Educação desenvolverá programas de ensino  e

pesquisa para proporcionar a oferta de educação escolar  específica, diferenciada,

intercultural, comunitária e bilíngüe aos povos indígenas que habitam o território de

Minas Gerais, reconhecidos como tal pelos órgãos próprios.

Art. 82 - A educação escolar indígena terá os seguintes objetivos:
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I  -  proporcionar  aos  índios  e  a  suas  comunidades  e  povos  a  recuperação e  o

fortalecimento de sua memória histórica, a reafirmação de suas identidades étnicas e

a valorização de suas língua, arte e ciência;

II - garantir aos índios e a suas comunidades e povos o acesso às informações e

aos  conhecimentos  técnicos  e  científicos  da  sociedade  nacional  e  das  demais

sociedades indígenas e não indígenas.

Art.  83  -  Na organização  da  escola  indígena,  será  garantida  a  participação da

comunidade na definição do modelo de organização e gestão.

Art.  84  -  As escolas indígenas desenvolverão suas atividades  de acordo com o

proposto em seus respectivos projetos político-pedagógicos e regimentos escolares,

com as seguintes prerrogativas:

I  -  organização  das  atividades  escolares,  independentemente  do  ano  civil,

respeitando o fluxo de suas atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas;

II - duração diversificada dos períodos escolares, ajustando-a às condições e às

especificidades próprias de cada comunidade.

Art.  85  -  As escolas  indígenas serão vinculadas à  rede de ensino  do Estado e

oferecerão, ouvidas suas respectivas comunidades:

I - educação infantil;

II - ensino fundamental, com duração mínima de oito anos;

III - ensino médio, com duração mínima de três anos;

IV - educação de jovens e adultos destinada àqueles que não tiveram acesso ou

continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio, na idade própria.

Art.  86  -  A  formação  de  professores  destinados  às  escolas  indígenas  será

específica, orientar-se-á pelas diretrizes curriculares nacionais e será desenvolvida

sob  a  responsabilidade  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  no  âmbito  das

instituições formadoras de professores.

Art.  87  -  Os  cursos  de  formação  de  professores  indígenas  darão  ênfase  à

capacitação  referenciada  em  conhecimentos,  valores,  habilidades  e  atitudes,  na

elaboração, no desenvolvimento e na avaliação de currículos e programas próprios,

na  produção  de  material  didático  e  na  utilização  de  metodologias  adequadas  de

ensino e pesquisa voltadas para a respectiva etnia.
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Art. 88 - Será garantida aos professores indígenas a sua formação em serviço e,

quando for o caso, concomitantemente com a sua própria escolarização.

Art. 89 - A atividade docente na escola indígena será exercida prioritariamente por

professores indígenas e pessoas de reconhecida capacidade, oriundos da respectiva

etnia, e por indicação da comunidade.

Art. 90 - Fica instituído, no Sistema Mineiro de Educação, o Fórum Permanente de

Educação Escolar  Indígena,  instância  consultiva  e  de  assessoramento  técnico  na

definição das diretrizes  educacionais,  no âmbito da educação escolar  indígena no

Estado, concorrendo para elevar a qualidade dos serviços educacionais.

Parágrafo único - O Fórum Permanente de Educação Escolar Indígena, vinculado à

Secretaria de Estado da Educação, terá composição paritária, interinstitucional e de

atuação  conjunta,  constituída  por  representantes  das  diferentes  etnias,  órgãos

governamentais, de organizações indígenas e de apoio ao índio.

Art.  91  -  O  planejamento  da  educação  escolar  indígena  deve  contar  com  a

participação de representantes de professores indígenas, de organizações indígenas

e de apoio aos índios, de universidades e órgãos governamentais.

Art.  92  -  O  Estado  assegurará  aos  professores  indígenas  formação  inicial  e

continuada de qualidade e em consonância com as especificidades socioculturais de

cada comunidade.

Seção III

Da Educação Rural

Art.  93  -  O  Sistema Mineiro  de  Educação garantirá  a  adequação da educação

básica às peculiaridades da vida da população rural e de cada região, especialmente:

I  -  conteúdos  curriculares  e  metodologias  apropriadas  às  reais  necessidades  e

interesses dos alunos do meio rural;

II - organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases

do ciclo agrícola e às condições climáticas;

III - adequação à natureza do trabalho no meio rural.

Art. 94 - A educação rural no Sistema Mineiro de Educação poderá ser ministrada

com observação dos princípios da pedagogia da alternância.

Parágrafo único - Cabe ao poder público:
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I - estimular a criação de escolas família-agrícola em pontos estratégicos das áreas

rurais, com sistema de internato facultativo para os alunos, extensivo aos portadores

de necessidades educacionais especiais;

II  -  financiar a implementação e a manutenção das escolas família-agrícola,  por

meio de convênio a ser firmado com a Secretaria de Estado da Educação, respeitada

suas autonomias pedagógica e administrativa.

Seção IV

Da Educação Profissional

Art. 95 - A educação profissional, integrada nas diferentes formas de educação, no

trabalho,  na  ciência  e  na  tecnologia,  conduz  ao  permanente  desenvolvimento  do

cidadão e de aptidões para o mercado de trabalho.

Parágrafo único - O aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio ou

superior,  bem  como  o  trabalhador  em  geral,  jovem  ou  adulto,  contará  com  a

possibilidade de acesso à educação profissional.

Art. 96 - A educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino

regular  ou  por  diferentes  estratégias  de  educação  continuada,  em  instituições

especializadas ou no ambiente de trabalho.

Art. 97 - O conhecimento adquirido na educação profissional, mesmo no trabalho,

poderá ser objeto de avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento

ou conclusão de estudos.

Art. 98 - O Plano Mineiro de Educação estabelecerá mecanismos de integração das

políticas de educação profissional desenvolvidas no Estado.

Título IX

Da Valorização dos Profissionais da Educação

Art.  99  -  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  tem  como  um  de  seus  princípios

fundamentais a valorização permanente dos profissionais da educação.

Parágrafo único - A política de valorização dos profissionais da educação observará

as  peculiaridades  do  ensino  nos  Conservatórios  Estaduais  de  Música  e  Centros

Interescolares de Arte.

Art. 100 - A seleção e a admissão dos profissionais da educação não comportam

procedimentos preconceituosos nem discriminatórios em relação à origem, à etnia, ao
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sexo, à idade, à ideologia ou ao credo.

Art. 101 - A valorização do profissional da educação compreende:

I  -  remuneração  condigna,  tendo  por  referência  a  formação  profissional,

independentemente do nível ou da modalidade de atuação;

II - implantação de plano de carreira compatível com a formação continuada dos

profissionais da educação pública;

III - ingresso em carreira da educação pública exclusivamente por concurso público

de provas e títulos;

IV - o estímulo ao trabalho em sala de aula;

V - a criação do programa permanente de formação continuada.

Art. 102 - Caberá às redes estadual, municipal e particular garantir condições de

trabalho  adequadas,  mediante disponibilização de recursos suficientes,  fixação de

número apropriado de alunos em sala de aula e de profissionais em atividade nas

unidades escolares.

Capítulo I

Do Programa Permanente de Formação Continuada

Art 103 - O Sistema Mineiro de Educação desenvolverá um programa permanente

de  formação  continuada  dos  profissionais  da  educação,  articulando  as  redes

estadual, municipal e particular.

§ 1º - O programa permanente de formação continuada atenderá aos profissionais

da educação que atuem no âmbito do Sistema Mineiro de Educação.

§  2º  -  A participação  das  redes  municipal  e  particular  será  objeto  de  convênio

firmado com a Secretaria de Estado da Educação.

Art.  104  -  A  formação  continuada  é  expressão  do  direito  à  valorização  do

profissional da educação, sendo seu oferecimento indispensável ao desenvolvimento

educacional em Minas Gerais.

Parágrafo único - A formação continuada dos profissionais da educação terá como

objetivo a construção de uma pedagogia capaz de responder, de forma democrática,

à  diversidade  sociocultural  mineira,  às  peculiaridades  regionais  e  locais  e  aos

diferentes ritmos de aprendizagem dos educandos.

Art.  105  -  A  formação  continuada  em  serviço  dos  profissionais  da  educação



599
____________________________________________________________________________

ocorrerá, sempre que possível, nas unidades escolares.

§ 1º - O Sistema Mineiro de Educação garantirá tempos e espaços reservados a

estudos, planejamento e avaliação, incluídos na carga horária dos profissionais da

educação.

§ 2º - As atividades de formação continuada desenvolvidas no âmbito da escola

deverão,  preferencialmente,  articular-se com o programa permanente de formação

continuada, recebendo o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades.

Art. 106 - O Plano Mineiro de Educação detalhará a constituição, os objetivos e as

metas do programa permanente de formação continuada.

Capítulo II

Da Avaliação de Desempenho Profissional

Art. 107 - O Sistema Mineiro de Educação promoverá a avaliação de desempenho

profissional  junto à educação pública,  entendida como política de valorização dos

profissionais da educação.

Art. 108 - A avaliação de desempenho profissional terá caráter contínuo, dialógico,

processual e de diagnóstico.

§ 1º - A avaliação não terá caráter punitivo, devendo contar com a participação ativa

dos profissionais avaliados, até mesmo na formulação dos critérios avaliativos.

§ 2º - O projeto político-pedagógico da unidade escolar deverá nortear a avaliação

de desempenho profissional.

Art. 109 - O detalhamento da política de avaliação de desempenho profissional no

Sistema Mineiro de Educação será estabelecido em lei.

Título X

Do Financiamento da Educação

Art. 110 - O Estado aplicará os recursos destinados à educação, nos termos do art.

201 da Constituição do Estado, observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Capítulo I

Do Fundo Mineiro da Educação Básica

Art. 111 - Será criado em lei, no âmbito do Sistema Mineiro de Educação, o Fundo

Mineiro da Educação Básica, destinado a subsidiar as ações supletiva e redistributiva

do Estado no desenvolvimento da educação básica, observadas as diretrizes da Lei
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Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993, e alterações posteriores.

Título XI

Da Avaliação no Sistema Mineiro de Educação

Art. 112 - O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública - SIMAVE - tem por

responsabilidade promover a avaliação da educação pública e da educação privada,

observados os seguintes princípios:

I - igualdade de oportunidades educacionais;

II - descentralização;

III - participação;

IV - transparência das ações e publicidade dos resultados;

V - gestão consorciada com as instituições de educação superior.

Art. 113 - Fica instituída, no âmbito do Sistema Mineiro da Educação, a Agência

Mineira de Avaliação Educacional.

Art. 114 - O Sistema Mineiro de Avaliação da Educação Pública - SIMAVE - será

gerido pela Agência Mineira de Avaliação Educacional.

§ 1º - A Agência Mineira de Avaliação Educacional tem competência para promover

a avaliação da educação em todos os seus níveis e modalidades, de que trata o

Título VIII desta lei.

§  2º -  A composição da Agência Mineira de Avaliação Educacional contará com

representação de profissionais da educação, da comunidade atendida pela escola e

da Secretaria de Estado da Educação, na forma de regulamento.

§ 3º - O Fórum Mineiro de Educação indicará os representantes dos profissionais

da educação para o fim do disposto no parágrafo anterior.

Art. 115 - Os resultados da avaliação educacional têm o objetivo de redimensionar o

processo educativo, não se destinando a classificar as unidades escolares nem as

demais instituições de ensino do Sistema Mineiro de Educação.

Título XII

Dos Mecanismos de Garantia da Igualdade de Oportunidades Educacionais

Art.  116  -  O  Sistema  Mineiro  de  Educação  trabalhará  permanentemente  pela

equidade e pelo desenvolvimento de mecanismos aptos a garantir  a igualdade de

oportunidades educacionais.
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Capítulo I

Do Programa Bolsa Familiar para a Educação (Programa Bolsa-Escola)

Art. 117 - O programa bolsa familiar para a educação - Bolsa-Escola - objetivará a

admissão e a permanência na escola pública de crianças e adolescentes em situação

de carência material e situação de riscos pessoal e social, na forma do disposto na

Lei nº 14.314, de 19 de junho de 2002.

Parágrafo único - O programa atenderá à educação básica.

Art.  118  -  O  programa  será  desenvolvido,  no  âmbito  do  Sistema  Mineiro  de

Educação,  sob  a  coordenação  da  Secretaria  de  Estado  da  Educação,  de  forma

articulada  com  órgãos  públicos,  federais,  estaduais  e  municipais  e  entidades  da

sociedade.

Art. 119 - O benefício previsto no programa será concedido mediante a freqüência

da  criança  ou  do  adolescente  às  atividades  escolares  e  o  comprometimento  da

família ou a responsabilidade em seu acompanhamento.

Parágrafo único - O benefício será concedido por família, independentemente do

número de filhos.

Capítulo II

Da Educação Integral da Criança e do Adolescente

Art.  120 -  A política  de  educação integral  da criança e do adolescente tem por

finalidade  promover,  articular  e  coordenar  a  ação  dos  órgãos  e  das  entidades

governamentais e sua cooperação com instituições privadas e comunitárias, visando

a atender integralmente as necessidades básicas das crianças e dos adolescentes

em situação de riscos pessoal e social.

Art.  121 -  As  políticas  de educação integral  da  criança e do adolescente serão

implementadas em cooperação pelos  órgãos e pelas  entidades da área social  do

Governo  do  Estado,  mediante  parcerias  entre  estes  e  outras  instituições,

governamentais ou não, de finalidades análogas, sob a coordenação da Secretaria de

Estado da Educação e a participação das administrações municipais.

Parágrafo único -  O Plano Mineiro de Educação estabelecerá os objetivos e as

metas da política de educação integral da criança e do adolescente.
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Título XIII

Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 122 - As instituições que compõem o Sistema Mineiro de Educação adaptarão

seus estatutos e regimentos ao disposto nesta lei no prazo de um ano.

Art. 123 - O Poder Executivo tem o prazo de um ano a partir da vigência desta lei,

para baixar os regulamentos e encaminhar à Assembleia Legislativa os projetos de lei

nela previstos.

Art.  124  -  O  ensino  fundamental  será  ministrado  progressivamente  em  tempo

integral, conforme estabelecer o Plano Mineiro de Educação.

Art. 125 - O Plano Mineiro de Educação disporá sobre a adequação da política de

atendimento ao educando portador de necessidades especiais, no âmbito do Sistema

Mineiro  de  Educação,  e,  em especial,  as  relativas  às  disposições  da  Seção I  do

Capítulo IV do Título VIII desta lei.

Art. 126 - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: No final do Governo anterior, o Poder Executivo Estadual encaminhou

para análise desta Casa o Projeto de Lei nº 2.431/2002, que institui o Sistema Mineiro

de Educação. Por determinação regimental,  projetos de autoria do Governador do

Estado  não  podem  ser  desarquivados  por  parlamentares,  o  que  motivou  a

apresentação deste projeto, que, em síntese, é praticamente cópia do anterior, pois,

desta  forma,  acreditamos  estar  respeitando  o  debate  democrático  do  2º  Fórum

Mineiro de Educação, que propôs esta necessária e importante matéria.

Em sua justificação, o ex-Governador do Estado de Minas Gerais Itamar Franco

frisou a importância do que foi esse Fórum, ao dizer que nele “se evidenciou, de

plano, a necessidade de se instituir e organizar o Sistema Mineiro de Educação, não

só para  dar  cumprimento  ao  disposto  na  Lei  de Diretrizes  e  Bases  da Educação

Nacional  -  Lei  Federal  nº  9.394,  de  20  de  dezembro  de  1996  -,  mas,

fundamentalmente,  para  investir  na  construção  de  um  sistema  que  reafirme  a

identidade mineira, visando a resgatar a grandeza de Minas e sua importância no

cenário da educação nacional. (...) Esse Fórum atuou na formulação de estratégias e



603
____________________________________________________________________________

políticas educacionais públicas, traduzidas nos subsídios trazidos por entidades da

sociedade e empresariais, movimentos sociais, segmentos da comunidade escolar e

municípios, resultando, ao final,  neste projeto de lei, que não acarretará despesas

para o erário e constitui  instrumento aperfeiçoado de administração do ensino em

Minas”.

É inegável  que este projeto de lei  deve ter  sua tramitação concluída e,  em sua

trajetória,  suscitar  novos  debates,  que,  certamente,  mediante  emendas  e

substitutivos, o aperfeiçoarão.

Pelo exposto, contamos com o apoio dos nobres pares para melhor aproveitamento

da presente matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação, de Administração

Pública e de Fiscalização Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art.

102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 155/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 609/2007)

Veda  a  inscrição  do  nome  de  consumidor  de  serviço  público  em  cadastro  de

restrição ao crédito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  É  vedada  a  inscrição  do  nome de  consumido r  de  serviço  público  em

cadastro de restrição ao crédito em decorrência de atraso no pagamento da conta de

consumo.

Parágrafo único - A vedação a que se refere o “caput” deste artigo ocorrerá quando

o serviço for  prestado de forma direta pela administração pública ou por meio de

concessionária ou permissionária do serviço público.

Art. 2° - O descumprimento do disposto nesta lei su jeitará o infrator às penalidades

constantes no art. 56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que contém o

Código de Proteção e Defesa do Consumidor.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Serviços públicos são aqueles que devem ser prestados pelo Estado,



604
____________________________________________________________________________

porque relacionados a suas atividades fins. Para a prestação de tais serviços, são

criadas empresas públicas ou, por motivos de ordem econômica e administrativa, o

poder público os delega a terceiros.

Também  por  motivos  econômicos,  os  serviços  públicos  são  pagos,  embora  em

princípio devessem ser gratuitos, porque decorrentes da obrigação do poder público

de satisfazer necessidades consideradas comuns a todos os cidadãos.

Assim sendo, consideramos injusto impor restrições ao crédito daqueles cidadãos

que porventura  não consigam honrar  seus compromissos para  com as  empresas

públicas  ou  para  com  as  concessionárias  dos  serviços  públicos,  porque,  a  rigor,

aqueles serviços deveriam lhes estar sendo oferecidos gratuitamente, pelos motivos

que expusemos anteirormente.

Nossa convicção nos levou a apresentar este projeto de lei, que pretende vedar a

inclusão  de  devedores  de  serviços  públicos  em  cadastros  de  consumidores

inadimplentes.

No tocante aos aspectos técnicos, acreditamos que nosso projeto é perfeito, já que

o  tema  em  questão  foi  definido  pelo  legislador  constituinte  como  de  natureza

concorrente,  podendo  ser  objeto  de  regulamentação  por  qualquer  dos  entes  da

Federação (Constituição Federal, art. 24, VIII).

Da mesma forma, a iniciativa não foi reservada ao Chefe do Poder Executivo, o que

assegura  ao  parlamentar  estadual  a  possibilidade  de  desencadear  o  processo

legislativo.

Esperamos, portanto, boa acolhida à proposta que ora submetemos à apreciação

dos ilustres Deputados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 156/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 57/2007)

Altera a Lei nº 12.733, de 1997, que dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais

aos projetos culturais no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 5º da Lei nº 12.733, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo:

“Art. 5º - .....................................

§ 5º - O crédito tributário inscrito na dívida ativa em que o contribuinte usufruir dos

benefícios  previstos  nesta  lei  poderá  ser  parcelado  em  até  cento  e  vinte  meses

escalonadamente.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Em virtude da anistia fiscal concedida pelo Governo Estadual, houve

grande  desinteresse  por  parte  dos  inscritos  na  dívida  ativa  em  apoiar  projetos

culturais.  Com  a  alteração,  pretendemos  estender  esse  benefício,  objetivando

incentivar os investimentos em cultura em Minas Gerais.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 157/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 627/2007)

Dispõe sobre a inclusão de quadras poliesportivas nos projetos de construção de

escolas públicas no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  obrigado  a  incluir  quadras  poliesportivas  nos

projetos de construção de escolas públicas no Estado.

Parágrafo único -  Caberão à Secretaria  de Estado da Educação o controle e a

fiscalização do disposto no “caput”.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei visa assegurar às escolas públicas do Estado um

espaço  para  desenvolvimento  das  atividades  de  esporte,  lazer  e  cultura,

fundamentais  para  a  formação  dos  cidadãos.  Esta  iniciativa  ainda  propicia  a

padronização  arquitetônica  das  construções  de  prédios  públicos  escolares.  Visa
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também reduzir as solicitações de recursos e evitar construções desordenadas feitas

pelos dirigentes escolares, sem o devido acompanhamento do Poder Executivo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 158/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 613/2007)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  da  cobertura  de  seguro  de  acidentes  pessoais

coletivos em eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos com cobrança de

ingressos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  pessoas  jurídicas  ou  físicas  que  promovam  eventos  artísticos,

esportivos, culturais e recreativos no âmbito do Estado, com cobrança de ingresso,

ficam obrigadas a contratar seguro de acidentes pessoais coletivos em benefício dos

espectadores  dos  eventos,  contra  acidentes  que  neles  possam  ocorrer,  com,  no

mínimo, as seguintes garantias e capitais segurados:

I - morte acidental: valor equivalente em reais a 10.000 UFIRs (dez mil Unidades

Fiscais de Referência);

II - invalidez permanente, total ou parcial, por acidente: valor equivalente em reais a

10.000 UFIRs (dez mil Unidades Fiscais de Referência); 

III  -  assistência  médica,  despesas  complementares  e  diárias  hospitalares:  valor

equivalente  em  reais  a  1.500  UFIRs  (mil  e  quinhentas  Unidades  Fiscais  de

Referência).

Art. 2º - Para os fins desta lei, são considerados eventos:

I - “shows” e concertos musicais;

II - danceterias e salões de baile;

III - exibições cinematográficas em salas de cinemas e circenses;

IV - feiras e exposições;

V - jogos desportivos;

VI - parques de diversões, inclusive temáticos, e rodeios.

Parágrafo único - Ficam expressamente excluídos desta lei os eventos promovidos

por entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, os eventos reunindo agremiações
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esportivas  amadoras  e  os  eventos  de  cunho social  e  filantrópico  promovidos  por

associações religiosas, de classe, culturais, desportivas ou congêneres. 

Art. 3º - Os órgãos públicos municipais e estaduais responsáveis pela concessão e

renovação de alvarás de funcionamento para os eventos de que trata o “caput” do

artigo  anterior  exercerão o  controle  da  obrigatoriedade da contratação do seguro,

condição “sine qua non” para se obter em definitivo o referido alvará.

Art. 4º - O descumprimento desta lei implicará ao infrator multa de valor equivalente

em reais a 12.000 UFIRs (doze mil Unidades Fiscais de Referência).

Parágrafo único - O proprietário do imóvel que permitir a realização de evento sem

a  contratação  do  seguro  será  responsável  solidária  e  subsidiariamente  pelo

pagamento da multa prevista no “caput” deste artigo. 

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Têm  sido  recorrentes  os  casos  de  negligência  por  parte  dos

promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos. Na

ânsia de se realizar um número cada vez maior de eventos, a segurança do público

freqüentador é banalizada e não tem merecido por parte dos seus organizadores o

devido respeito. O que se vê usualmente são mostras de negligência e excesso de

irresponsabilidade  de  um  número  considerável  de  proprietários  de  casas  de

espetáculos,  ao  não  disponibilizarem  para  o  público  condições  mínimas  de

segurança. 

As transgressões às leis são ameaças que se repetem no dia-a-dia, sobretudo em

finais  de  semana.  O  registro  do  número  de  vítimas  surpreende.  Entretanto,  são

poucos  os  casos  que  chegam  ao  conhecimento  da  sociedade.  Apenas  os  que

constituem  grandes  tragédias  ou  têm  alguma  celebridade  como  vítima  merecem

destaque na imprensa.

A culpa é da omissão de uma parcela dos empresários de casas de espetáculos e

de outros  eventos,  que deveriam levar  apenas entretenimento  e  prazer  aos  seus
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freqüentadores,  mas  por  vezes  levam  é  o  pânico,  a  dor  e  a  tragédia,  que  se

expandem para famílias inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de pequenos cuidados

de segurança, como por exemplo a simples instalação de um extintor de incêndio, de

uma saída de emergência ou um projeto elétrico bem executado. Em outros casos,

bastaria o controle, para evitar superlotações, e a presença de agentes de segurança

privada  ou  policiais  atuando  de  maneira  preventiva,  o  que  seria  suficiente  para

atenuar ou mesmo impedir conflitos.

Este  projeto  tem,  portanto,  a  finalidade  de oferecer  ao  público  freqüentador  de

eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos a

cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos. Com essa medida, os usuários

e suas famílias teriam a garantia de um mínimo para cobrir as despesas decorrentes

de algum dano de que possam ser vítimas.

Por outro lado, as empresas seguradoras, antes de fazerem a cobertura do seguro,

sobretudo  nos  contratos  com  prazo  maior  de  vigência,  irão  realizar  avaliações

criteriosas  das  condições  físicas  de  cada  espaço,  recomendando  correções  no

projeto a bem da segurança do público. 

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a ocorrência de novas

tragédias, mas certamente será uma contribuição importante para normatizar o setor.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 159/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 60/2007)

Institui a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de

Drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Educação  Preventiva  e  Atenção

Integral  ao  Usuário  de  Drogas,  com a  atribuição primordial  de  formular  a  política

estadual  nos temas da prevenção,  do tratamento,  da assistência  e da  reinserção

social dos usuários de drogas e seus familiares.
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Art. 2º - Os princípios orientadores da Política ora instituída são:

I - mudar uma lógica de discriminação aos usuários de drogas visando a reduzir o

processo de exclusão social;

II  -  estimular  a  pluralidade  de  ações  preventivas,  terapêuticas,  reabilitadoras  e

legais;

III  -  incentivar  a  participação  da  sociedade  em  geral  nas  iniciativas  voltadas  à

prevenção e à redução do uso abusivo de drogas;

IV - orientar todas as ações desta Política por informações científicas e por uma

ética que resguarde os direitos humanos e de cidadania da população de usuários e

da população em geral.

Art. 3º - As diretrizes fixadas para a Política de que trata esta lei são as seguintes:

I  - educação preventiva: que compreende um conjunto articulado e integrado de

ações e serviços preventivos, individuais e coletivos, tendo como objetivo facilitar o

acesso à informação e à orientação, bem como a espaços potencializadores de um

desenvolvimento  integral  do  cidadão.  Esta  educação  deve  estar  direcionada  à

valorização da qualidade de vida por meio da interdisciplinaridade e da associação de

recursos  pedagógicos  como  lazer,  esporte  e  cultura,  estimulando  o  resgate  e  o

fortalecimento  dos  laços  do  cidadão  com  seu  meio  social  (afetivos,  escolares,

profissionais, familiares, solidários, entre outros) de forma responsável, ampliando os

compromissos do indivíduo em relação a si mesmo, ao próximo e ao contexto social

em que vive;

II - atenção integral ao usuário de drogas e sua rede social: que compreende um

conjunto de dispositivos sanitários e socioculturais, constituídos a partir de uma visão

integrada de concepção de saúde em uma perspectiva de redução de danos que

engloba  indicadores  de  qualidade  de  vida,  qualidade  das  relações  interpessoais,

inclusão social e participação por intermédio do controle social;

III  -  contribuição  ao  debate  sobre  a  repressão  ao  tráfico:  compreende  a

disponibilização de estudos e experiências de outras áreas, como por exemplo as da

saúde, da educação e da cidadania, visando à qualificação do planejamento de ações

integradas da política de redução de oferta e de demanda pelo uso de drogas; do

ponto de vista legal, esta diretriz visa, também, a contribuir para o debate sobre o
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comércio ilegal de drogas legais e ilegais.

Art. 4º - Compete ao Estado, no tocante à Política Estadual de Educação Preventiva

e Atenção Integral ao Usuário de Drogas:

I - formular diretrizes, adequar e referenciar a política de prevenção de drogas e

atenção ao usuário;

II - apoiar a realização de eventos, encontros de formação continuada, campanhas,

pesquisas da realidade e estudos nas áreas de educação preventiva, atenção integral

ao usuário de drogas e repressão ao tráfico;

III - acompanhar a implantação de programas de educação preventiva nas escolas,

continuados e sistemáticos, estendendo para outras ações complementares, por meio

da definição de critérios, com a participação de todos os segmentos da comunidade

escolar e de lideranças comunitárias;

IV - estimular a implantação de programas de prevenção nas empresas públicas e

privadas por intermédio de uma política de recursos humanos para a abordagem, o

encaminhamento ao tratamento e a reinserção laboral dos servidores com problemas

relacionados com o uso de drogas;

V - potencializar a utilização dos espaços públicos com ações de esporte, lazer,

educação  e  saúde e  ampliar  a  realização  de eventos  culturais  que respeitem  as

características locais e regionais, tornando-os acessíveis à população em geral;

VI - estimular iniciativas de profissionalização e de geração de renda que promovam

a inclusão social de adolescentes em situação de vulnerabilidade social;

VII - referenciar à rede de atenção à saúde voltada ao usuário de drogas e sua

família,  associando  modalidades  de  tratamento  que  buscam  abstinência  àquelas

orientadas pela estratégia de redução de danos;

VIII - estimular a implantação de programas de redução de danos integrados em

outras  modalidades  da rede  de atenção à  saúde,  visando  a  reduzir  os  prejuízos

decorrentes do uso de qualquer substância lícita ou ilícita;

IX - reunir informações sobre danos epidemiológicos referentes ao tema das drogas

em nível estadual;

X  -  estabelecer  uma  interlocução  qualificada  com  a  mídia  e  com  promotores

culturais,  por  meio  das  assessorias  de  comunicação  públicas  e  privadas,  para
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sensibilizar a opinião pública, ampliar a compreensão dos problemas das drogas na

sociedade e informar adequadamente com dados científicos;

XI  -  rediscutir  e  fiscalizar  o  cumprimento  dos  dispositivos  legais  referentes  à

propaganda e ao comércio ilegal de drogas lícitas;

XII - promover o debate sobre a legislação de drogas e a intersecção dos aspectos

jurídicos e  de  saúde em relação aos usuários  e  aos  dependentes  de  drogas  em

conflito com a lei;

XIII  -  aprofundar o planejamento e as  estratégias para executar uma política de

repressão ao narcotráfico  pela  sua  implicação no aumento  da  criminalidade e  da

violência e na instabilidade econômica e política, decorrentes dele;

XIV - acompanhar os resultados, avaliar  e redimensionar as metas mediante os

resultados  de  impacto  dos  programas  desenvolvidos,  integrando  ações  das

secretarias estaduais e de setores da sociedade.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  a  Política  Estadual  de  Educação

Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas no prazo de noventa dias a partir

da publicação desta lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Política  Estadual  de  Educação  Preventiva  e  Atenção  Integral  ao

Usuário  de Drogas  tem como objetivo  orientar  as  linhas de ação do Governo do

Estado, da sociedade civil organizada e da iniciativa privada na abordagem do uso

abusivo de drogas.

Para a Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de

Drogas o termo “drogas” é aplicado a qualquer substância psicoativa, como álcool,

tabaco,  solventes  e  medicamentos,  substâncias  lícitas,  bem  como  àquelas

consideradas ilícitas, como a maconha, a cocaína e outras.

O  consumo  de  drogas  afeta  a  vida  em  sociedade,  podendo-se  destacar  seus

malefícios na família, com a constatação do aumento da violência doméstica, sendo

que 2/3 dos casos de espancamento de crianças e de agressões entre marido e

mulher ocorrem com pais ou maridos embriagados (Ministério da Saúde, 1997); por
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outro lado, a desagregação familiar, aliada ao desemprego e à pobreza, provoca o

fenômeno de crianças e adolescentes que vivem na rua.

No trabalho,  o uso indevido  do  álcool  e  das drogas é responsável  por  50% do

absenteísmo  e  das  licenças  de  saúde,  atrasos,  acidentes  de  trabalho,  baixa

produtividade,  desperdício  de  matéria-prima,  rotatividade  e  pela  sobrecarga  dos

serviços médicos (ABEAD, 1990).

No trânsito, 75% dos acidentes fatais estão ligados ao abuso do álcool; 61% das

pessoas  envolvidas  em  acidentes  de  trânsito  e  56,2%  dos  que  sofreram

atropelamentos, apresentavam alcoolemia positiva (ABEDETRAN, 1997).

No aumento da violência e da criminalidade; 68% dos homicídios culposos, 62%

dos  assaltos,  54% dos  assassinatos  e  44% dos  roubos estão  ligados ao uso de

drogas (Ministério da Saúde, 1997).

A disseminação do vírus HIV entre usuários de drogas injetáveis e seus parceiros

sexuais concorre para que, no Brasil, cerca de 25% dos casos de infecção pelo HIV

estejam relacionados com o uso de drogas injetáveis.

Na  saúde  pública  temos  um  número  elevado  de  internações  hospitalares

decorrentes  de  patologias  associadas  à  dependência  de  drogas,  em  especial  do

álcool e do tabaco.

Para  a  popoulação em  situação  de  vulnerabilidade  social,  o  uso  de  drogas  se

apresenta como uma opção na falta de acesso aos equipamentos socioeducativos,

assim como pode amenizar a extrema distância entre a grande oferta de bens de

consumo e a impossibilidade de sua aquisição. O envolvimento com o mundo das

drogas tem se caracterizado como uma chance de mobilidade social, já que, apesar

do perigo, oferece possibilidades de “trabalho, inserção e reconhecimento” de uma

rede não formal de socialização.

Na rede  escolar  observa-se  que a  abordagem  do  tema entra  no  cotidiano  das

atividades  escolares  somente  de  forma pontual  e  através  de  iniciativas  esparsas.

Algumas  experiências  desenvolvem  essa  temática  através  da  interdisciplinaridade

criativa, aproveitando os diferentes aspectos das disciplinas para colocar questões

que estimulem o exercício de uma escolha consciente da criança e do adolescente.

A  assistência  aos  usuários  de  drogas  não  acolhe  a  demanda  e  ainda  está
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permeada  pelo  paradigma  “hospitalocêntrico”,  necessitando  fortalecer  a  rede

intermediária de atendimento e reduzir as internações, dando a devida importância

para a contra-referência, que deve reencaminhar o paciente, após uma intervenção

de maior complexidade para os recursos mais próximos da região de moradia, para

prosseguimento do tratamento.

A política de repressão ao tráfico ilícito  está pouco equipada para alcançar seu

objetivo maior,  que é reduzir  a oferta de drogas no mercado, tendo dificuldade de

empenhar-se no enfrentamento dos grandes traficantes,  dedicando seus esforços,

prioritariamente, na repressão do nível intermediário do tráfico, justamente onde se

encontram os usuários de drogas, que se envolvem com o tráfico como meio de obter

a droga necessária para uso próprio.

Tendo  em  vista  a  caracterização  do  problema  e  os  dados  epidemiológicos

apresentados, encontramos as justificativas necessárias para a implantação de uma

Política Estadual de Educação Preventiva e Atenção Integral ao Usuário de Drogas,

pois  somente  com  diretrizes  claramente  definidas  e  priorizadas  e  uma  proposta

estruturada envolvendo e integrando as ações das secretarias de Estado e de vários

segmentos sociais,  com a participação ativa da sociedade civil,  se pode enfrentar

esse problema de forma arrojada, com ética e competência.

O objetivo principal  dessa política é intervir  no problema do uso e do abuso de

drogas, visando à mudança de uma lógica de discriminação instituída ao longo dos

anos.  A viabilização dessa mudança está  pautada pelo  estímulo  a  pluralidade de

ações preventivas, terapêuticas, de cidadania e legais.

Dessa perspectiva,  esta  Política  deve alinhar-se  a  outras  políticas  sociais,  bem

como  incentivar  a  participação  da  sociedade  em  geral  na  discussão  de  temas

relacionados com o uso de drogas e suas conseqüências, na proposição e tomada de

iniciativas que visem à prevenção voltada à comunidade em geral, à atenção integral

aos usuários de drogas e à repressão ao tráfico de drogas, com o apoio do Governo e

da sociedade, por isso conto com o apoio de meus pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 160/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 591/2007)

Institui a Semana de Incentivo à Leitura no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Incentivo à Leitura.

Parágrafo único - A Semana de que trata esta lei será comemorada anualmente, no

mês de abril, no período entre os dias 18, Dia Nacional do Livro Infantil, e 22, Dia do

Livro.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Conforme dados oficiais, o número de consumidores de livros no Brasil

aumentou nos últimos cinco anos. Acredito que a leitura é um importante fator de

criação de consciência cidadã e de desenvolvimento de um povo. “Um país se faz

com homens e livros”.

A Semana de Incentivo à Leitura servirá como um marco no calendário estadual,

uma oportunidade para se colocarem em prática políticas públicas nessa área da

cultura.  Será  também  um  momento  em  que  as  escolas  públicas  e  os  órgãos

municipais afetos à questão poderão refletir e transmitir a importância e o gosto pela

leitura.

Destarte, a criação dessa Semana é o mínimo que o poder público poderá fazer

pela cultura deste Estado.

Levo o projeto à apreciação dos meus pares e tenho a certeza da compreensão da

importância dele.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 161/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.160/2007)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, que institui sistema

de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e na

Universidade Estadual de Montes Claros - UNIMONTES.



615
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 1º da Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 1º - A Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG - e a Universidade

Estadual de Montes Claros - UNIMONTES - reservarão, em cada curso de graduação

e em cada curso técnico de nível médio por elas mantido, percentual de vagas para

os seguintes grupos de candidatos:

I - afrodescendentes, desde que carentes;

II - egressos da escola pública, desde que carentes;

III - portadores de deficiência e indígenas.

§ 1º  -  Fica vedada a cobrança de mensalidades,  taxas,  despesas ou custos,  a

qualquer título,  dos candidatos a que se referem os incisos I a III, por ocasião do

vestibular ou durante o curso técnico ou de graduação.

§  2º  -  As  instituições  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverão  implementar

programas  de  permanência  e  assistência  estudantil,  com  o  objetivo  de  auxiliar

financeiramente os alunos carentes, mediante a concessão de bolsas-alimentação,

bolsas-transporte, auxílio para aquisição de livros e outros.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, gerando efeitos no ano

fiscal seguinte.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Lei nº 15.259, de 27/7/2004, estabeleceu o sistema de cotas nas

universidades estaduais para afrodescendentes e egressos da escola pública, desde

que carentes, portadores de deficiência e indígenas.

Não obstante o elevado alcance social desse diploma legal, poderiam o legislador e

a sociedade verem frustrados os objetivos que tinham em mente ao estender àqueles

grupos, historicamente desfavorecidos, o acesso ao curso superior. Depois de passar

pelo  funil  do  vestibular,  muitos  alunos  carentes  estão  sendo  excluídos  do  ensino

superior,  em virtude de dificuldades financeiras. Um expressivo número de alunos

abandona o curso após seu início, por não disporem de condições de arcar com taxas

eventualmente cobradas pelas instituições para fazer face a despesas e custos.
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Outro  lado  perverso  desta  questão  financeira,  que  não  pode  ser  ignorada  na

implementação de uma política pública de acesso e permanência desses grupos no

ensino superior, é a falta de condições de alguns alunos para pagarem até passagens

de  ônibus,  alimentação,  moradia,  material  didático  e  outras  despesas  cotidianas

essenciais e típicas de um estudante.

Diversas  universidades,  como  a  UFMG,  a  Universidade  Federal  de  Goiás,  a

UNICAMP e a UnB, têm implantado programas de assistência estudantil, objetivando

assistir  o  aluno carente em diversas áreas,  concedendo bolsa-alimentação, bolsa-

transporte e outros benefícios, e alcançaram significativa redução na taxa de evasão

escolar.

A busca da redução das desigualdades sócio-econômicas faz parte do processo de

democratização  da  educação,  que  não  se  pode  efetivar,  apenas,  no  acesso  à

educação  superior  gratuita.  Torna-se  necessária  a  criação  de  mecanismos  que

garantam  a  permanência  dos  que  nela  ingressam,  reduzindo  os  efeitos  das

desigualdades  apresentadas  pelos  estudantes  provenientes  de  segmentos  sociais

que apresentam dificuldades concretas para prosseguirem em sua vida acadêmica

com sucesso.

A Constituição Federal de 1988 consagra a educação como dever do Estado e da

família (art. 205, “caput”) e tem como princípio a igualdade de condições de acesso e

permanência  na  escola  (art.  206,  I).  A Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação,

aprovada em 20/12/96, repete a Constituição, contendo dispositivos que amparam a

assistência estudantil, entre os quais se destaca:

"Art. 3º - O ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios: 

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola".

Pelo elevado alcance social da proposta e pelo debate que ela suscita, confiamos

na sua aprovação pelos nobres pares desta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 162/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.006/2010)

Declara de utilidade pública a Associação João Paulo II, com sede no Município de
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Bocaiúva.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação João Paulo II, com sede

no Município de Bocaiúva. 

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado 

Justificação: Fundada em 2005, a Associação João Paulo II, com sede no Município

de  Bocaiúva,  é  entidade  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  com  objetivos

culturais, sociais e democráticos. 

No cumprimento de seu estatuto, a instituição promove assistência a pessoas que

se encontram enfermas,  seja  no  aspecto  físico,  seja  no  psíquico,  seja  no  social,

acolhendo aqueles que não possuem casa; socorre gestantes em situação de risco,

orientando-as a assumir com amor a nova vida que trazem dentro de si; e defende o

direito à vida.

Tendo em vista a importância do trabalho realizado pela a Associação João Paulo II,

contamos com a anuência dos nobres Deputados a este projeto de lei, que pretende

outorgar-lhe o título de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 163/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 58/2007)

Dispõe sobre alimentação escolar na rede estadual de ensino do Estado de Minas

Gerais e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado de Minas Gerais consignará recursos no orçamento, destinados à

execução de programas de alimentação escolar gratuita aos alunos do ensino médio

e dos programas de educação de jovens e adultos.

Art.  2º  -  O  montante  dos  recursos  a  que  se  refere  o  art.  1º  será  diretamente

proporcional ao número de matrículas na rede estadual de ensino.
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Art.  3º  -  Cabe  ao  Conselho  Estadual  de  Alimentação  Escolar,  entre  outras

atribuições, a fiscalização e o controle da aplicação dos recursos de que trata esta lei.

Art. 4º - A elaboração dos cardápios do Programa de Alimentação Escolar, de que

trata esta lei, deverá ser elaborado por nutricionista capacitado, será desenvolvido em

acordo com o  Conselho  Estadual  de Alimentação Escolar  e  respeitará  os  hábitos

alimentares de cada localidade, sua vocação agrícola e a preferência pelos produtos

“in natura”.

Art. 5º - Na aquisição de insumos, serão priorizados os produtos de cada região,

visando à redução dos custos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Constituição do Estado de Minas Gerais em seu art. 196, parágrafo

único, prevê que “a gratuidade do ensino a cargo do Estado inclui a de todo o material

escolar e da alimentação do educando, quando na escola”. 

Entretanto, um dos grandes problemas vividos hoje pelas escolas diz respeito à

ausência de recursos destinados à merenda escolar para alunos do ensino médio e

dos programas de educação de jovens e adultos, excluídos dos programas da União,

conforme dispõe a Lei Federal nº 3.913, de 1994.

Considerando a  importância  das  ações governamentais  que visam à  segurança

alimentar, em especial de crianças e adolescentes, cabe ao Estado suprir essa lacuna

e garantir a alocação de recursos para subsidiar a merenda aos alunos da sua rede

de ensino, inclusive os do ensino médio e dos programas de educação de jovens e

adultos, cumprindo, desta forma, o dispositivo constitucional.

Na publicação da Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais “Coleção

Lições de Minas”, volume IV, sobre merenda escolar, há o reconhecimento de que “o

rendimento escolar, o sucesso no processo de ensino e de aprendizagem, a almejada

formação de cidadãos  conscientes  e  atuantes  na comunidade  em que vivem (...)

dependem, para sua consecução, de uma série de fatores econômicos, sociais e até

culturais.  É  certo  que  um dos  requisitos  significativos  é  o  padrão alimentar  e  as

condições nutricionais e de saúde”. 
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Tendo o Governo do Estado a clareza sobre a importância da merenda escolar para

o desempenho escolar dos alunos, em especial para os de baixa renda, para os quais

a merenda escolar muitas vezes constitui a principal refeição, cumpre-nos estender o

direito a todas as crianças, adolescentes e adultos regularmente matriculados na rede

estadual de ensino. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 164/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 81/2007)

Declara de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança Deficiente do

Bairro Planalto, com sede no Município de Uberlândia.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Assistência à Criança

Deficiente, com sede no Município de Uberlândia.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A  Associação  de  Assistência  à  Criança  Deficiente,  com  sede  no

Município  de  Uberlândia,  foi  fundada  em  31/8/2001.  É  uma  entidade  sem  fins

lucrativos, que não oferece remuneração nem vantagens a seus Diretores, sócios,

Conselheiros, instituidores, benfeitores ou equivalentes.

O objetivo maior da entidade é tratar, reabilitar e reintegrar na sociedade crianças,

adolescentes  e  adultos  portadores  de  deficiência  física,  explorando  toda  a  sua

capacidade residual  e habilidades,  a fim de que superem suas  limitações físicas,

sociais e emocionais. 

Nesse  sentido,  em  face  dos  relevantes  serviços  prestados  pela  entidade  ao

Município de Uberlândia, torna-se imperativa a aprovação deste projeto de lei  por

nossos ilustres pares.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 165/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 621/2007)

Cria a Ouvidoria Agrária do Estado de Minas Gerais e dá outras providências -

Projeto Paz no Campo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada, no âmbito do Estado de Minas Gerais, a Ouvidoria Agrária, com

a seguinte finalidade:

a) elaborar e coordenar a política de prevenção de conflitos agrários, em parceria

com o INCRA, as prefeituras, o Poder Judiciário, o Ministério Publico, a OAB e a

sociedade civil organizada;

b) desenvolver ações coordenadas com vistas a prevenir e reduzir a violência no

campo;

c) articular com o Poder Judiciário e o Ministério Público medidas que agilizem a

prestação jurisdicional nos conflitos agrários;

d)  buscar,  por  meio  de  conciliação,  medidas  alternativas  para  a  solução  das

pendências agrárias, acompanhando também os feitos de natureza fundiária;

e) buscar resolver extrajudicialmente todos os conflitos agrários submetidos à sua

apreciação, agindo preventivamente junto aos envolvidos;

f) diagnosticar a realidade dos conflitos agrários no Estado, propondo alternativas

de soluções preventivas, que visem minimizar as situações de conflito;

g)  proporcionar  as  condições  ideais  para  que  os  pequenos  proprietários  e  os

trabalhadores  rurais  sejam  dotados  de  instrumentos  capazes  de  defender  seus

direitos,  conforme  está  assegurado  na  Constituição  Federal,  de  forma  gratuita,

desburocratizada e informal;

h) zelar pela paz social e exigir o respeito às leis e aos direitos humanos e sociais

de todos os envolvidos nos conflitos fundiários, sem nenhuma discriminação.

Art.  2º  –  O  Instituto  de  Terras  do  Estado  de  Minas  Gerais  –  ITER-MG  –

providenciará o apoio institucional e administrativo necessário ao funcionamento da

Ouvidoria Agrária.

Art.  3º  –  Os  demais  órgãos  e  entidades  da  administração  pública  estadual

colaborarão com a Ouvidoria Agrária, mediante solicitação do respectivo titular.
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Art.  4º  –  As  atribuições  inerentes  à  Ouvidoria  serão  desempenhadas  por  um

Ouvidor Agrário, designado pelo Governador do Estado.

Art. 5º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Os conflitos  agrários  em Minas Gerais,  nos últimos anos,  têm sido

motivo de grande tensão no meio rural.  A administração pública estadual  deu um

passo decisivo com a criação do ITER; porém, mesmo assim, o Estado age, quase

sempre, de forma defensiva, após a ocorrência do conflito.

Em vista dessa situação, propomos uma forma mais ágil e preventiva de atuação do

Estado,  com a  adoção  de  técnicas  de  administração de conflitos,  sempre  com o

objetivo de favorecer a realização da reforma agrária, prevenir e evitar a violência e

criar melhores condições para garantir a Paz no Campo.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 166/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 620/2007)

Autoriza o Poder Executivo a implementar projeto de alfabetização de adultos nos

Centros de Estudos Supletivos - CESU .

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a implementar projeto de alfabetização

de adultos nos Centros de Estudos Supletivos - CESU .

Art. 2º - As condições técnico-operacionais necessárias à implementação de que

trata  o  artigo  anterior  serão  estabelecidas  em  regulamento,  devendo  o  Poder

Executivo uniformizar os procedimentos a serem observados.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias a partir da data de

sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado
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Justificação: De acordo com a Declaração Mundial  sobre Educação para Todos,

elaborado em Jontien, na Tailândia, em março de 1999, mais de um terço dos adultos

do mundo ainda não tiveram acesso à tecnologia e a habilidades básicas como o

conhecimento impresso.

No Brasil,  a  insuficiência  do  atendimento  no  ensino  fundamental  resultaram, ao

longo dos anos, num grande número de jovens e adultos que sequer ingressaram no

ensino  fundamental  obrigatório  ou  não  lograram  terminá-lo.  Embora  tenha havido

progresso  no  que  se  refere  a  essa  questão,  o  número  de  analfabetos  é  ainda

excessivo e envergonha o País.

De acordo com as estatísticas do IBGE, com os dados da Pesquisa Nacional de

Amostra por Domicílios, apurados em 1996, num universo de 105.852.108 pessoas

com 15 anos de idade ou mais, o Brasil tinha 15.560.260 analfabetos, ou seja, 14,7%

dessa faixa da população, 8,7% dos quais se encontram na região Sudeste do País.

Dados  fornecidos  pelo  MEC-INEP-SEEC apontam  que,  em 1999,  o  número  de

alunos matriculados em cursos presenciais  de educação de jovens e adultos,  em

salas de alfabetização, era de 161.791.

A Lei  Federal  nº  9.394,  de 1996,  atual  Lei  de  Diretrizes  e  Bases da Educação

Nacional, dedica à educação de jovens e adultos uma seção, conferindo dignidade

própria a essa modalidade de ensino, e define, em seu art. 4º, VII: “O dever do Estado

com  educação  escolar  pública  será  efetivado  mediante  a  garantia  de  oferta  de

educação  regular  para  jovens  e  adultos,  com  características  e  modalidades

adequadas às suas necessidades e disponibilidades”.

Registre-se que, a partir dessa lei, a educação de jovens e adultos passa a ser uma

modalidade  da  educação  básica,  destinada  “àqueles  que  não  tiveram  acesso  ou

continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria”. Observe-

se que o atendimento a esse direito público subjetivo não se limita a determinada

faixa etária, como era previsto na lei anterior. 

A utilização dos Centros de Estudos Supletivos (que deverão rever sua atuação a

partir dos novos comandos legais) para a implementação de cursos específicos de

alfabetização de adultos representaria uma forma de realização do dever do Estado

para com a educação escolar pública; possibilitaria à citada clientela o acesso a um
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direito humano fundamental, a um conhecimento básico indispensável em um mundo

de rápidas e freqüentes transformações. Representaria, ainda, a melhor qualificação

do jovem e  adulto  para  atuar  em um mercado de trabalho  que a  cada dia  mais

pressiona a volta aos bancos escolares.

A aprovação deste projeto de lei  significaria,  ainda, uma forma de promoção da

melhoria  da  qualidade  de  vida  da  população  analfabeta  de  jovens  e  adultos  do

Estado,  possibilitando-lhes  maior  e  melhor  adaptação  às  constantes  mudanças

sociais e culturais, motivos pelos quais solicito o importante apoio dos nobres pares à

aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 167/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.438/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Produtores de Palmito da Estrada

Real da Região dos Inconfidentes - Aperi -, com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Produtores de Palmito

da Estrada Real da Região dos Inconfidentes - Aperi -, com sede no Município de

Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Trata-se de  associação civil  de  direito  privado,  sem fins  lucrativos,

fundada em 30/10/2004, que tem por finalidades congregar os produtores de palmito

da Estrada Real da Região dos Inconfidentes; organizar a atividade produtiva; prestar

assistência técnica ao quadro social, em estreita colaboração com os órgãos públicos

atuantes no setor; obter recursos para financiamento de custeio de lavouras e para

investimentos  dos  associados;  promover,  com  recursos  próprios  ou  convênios,  a

capacitação  associativista  e  profissional  do  quadro  social,  funcional,  técnico,

executivo e diretivo e prestar outros serviços relacionados com a atividade econômica

dos associados.
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O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares. 

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 168/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 592/2007)

Cria o Programa Férias na Escola na rede pública estadual de ensino e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa Férias na Escola, a ser desenvolvido em escolas da

rede pública estadual de ensino, no período de férias escolares.

Art. 2º - O Programa Férias na Escola constitui-se de um conjunto de atividades

culturais, desportivas e de lazer, a serem executadas sob orientação de monitores e

sob coordenação e supervisão de técnicos especializados nas áreas das referidas

atividades.

§ 1º - Os técnicos a que se refere o “caput” deste artigo poderão ser oriundos das

secretarias de Estado, desde que requisitados para a finalidade prevista neste artigo.

§ 2º -  Os monitores do Programa Férias na Escola serão estudantes de cursos

universitários ligados à área educacional, cultural, artística, de lazer e paramédica.

§ 3º - O tempo relativo ao período de atuação dos monitores referidos no § 2º deste

artigo  poderá  ser  aproveitado  para  computar  horas  de  estágio  exigidas  em  seus

cursos de graduação.

Art. 3º - O recrutamento e a seleção de técnicos e monitores para a execução do

Programa Férias na Escola serão feitos pelos órgãos competentes do Executivo, que

nomearão e constituirão comissões especiais, para atendimento ao disposto nesta lei.

Art.  4º  -  O  Programa  Férias  na  Escola  será  desenvolvido,  inicialmente,  como

projeto-piloto, em algumas escolas da rede pública estadual de ensino.

Parágrafo único - O Programa Férias na Escola será realizado em escolas que se
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cadastrarem  para  o  projeto-piloto,  cabendo  a  elas  o  cadastramento  dos  alunos

participantes das atividades.

Art.  5º  -  O Executivo regulamentará esta lei  no prazo de quarenta e cinco dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Este  projeto  incentiva  a  prática  de  atividades  culturais  e  de  lazer,

fazendo com que a escola seja vista não apenas como um lugar para estudo, mas

também como um  lugar  para  o  desenvolvimento  da  cultura  e  do  lazer.  A prática

dessas atividades, bem como a sua constância, contribuem para melhor exercício da

cidadania, visto que a utilização do espaço da escola durante o período em que está

inativa propicia um incentivo à conservação do prédio e dos equipamentos utilizados

no decorrer do Programa Férias na Escola. Ora, a conservação dos bens públicos é

um primeiro passo para o exercício consciente da cidadania.

Os meios de comunicação têm mostrado com bastante freqüência o aumento nos

índices  de  violência  e  de  criminalidade  praticadas  por  jovens,  notadamente  nos

grandes  centros  urbanos  e  também  no  interior  do  Estado.  Esses  veículos  de

comunicação também são unânimes em apontar que tal crescimento decorre, entre

outras causas, da falta de espaços públicos destinados à cultura e ao lazer. Assim, o

Programa Férias na Escola seria uma enorme contribuição para minimizar as taxas

de violência e de criminalidade praticadas por jovens, na medida em que oferece um

espaço para o desenvolvimento de atividades recreativas e culturais.

É evidente que um trabalho de tal envergadura não pode ser implantado do dia para

a noite. Ele deve ser produto de um estudo detalhado para que surta bons efeitos. É

por essa razão que propomos a sua criação por meio de um projeto-piloto que teria a

função de averiguar com mais precisão os detalhes deste Programa, sobretudo no

que diz respeito à infra-estrutura necessária à sua aplicação em larga escala.

Por fim, é preciso salientar que a implantação do Programa Férias na Escola não

acarreta  ônus  aos  cofres  públicos,  por  tratar-se  de  projeto  que  se  pauta  pelo

reaproveitamento  de  espaço  público  e  de  servidores.  É  preciso  considerar,  no
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entanto,  que  os  esforços  para  a  consecução  desse  empreendimento  se  tornam

mínimos se atentarmos para o retorno formidável que o Poder Público obteria em

termos de segurança pública, cultura e exercício da cidadania.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 169/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 649/2007)

Declara  de  utilidade  pública  o  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  do  Alto  São

Francisco - CISASF -, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde do

Alto São Francisco - CISASF -, com sede no Município de Luz.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco - CISASF

-, com sede no Município de Luz, é uma entidade civil sem fins lucrativos e tem como

finalidade  auxiliar  a  organização  do  sistema microrregional  de  saúde  na  área  de

jurisdição dos Municípios consorciados.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 170/2011 

Altera  a  Lei  n° 13.392,  de  7  de  dezembro  de  1999,  q ue  isenta  o  cidadão

desempregado do pagamento de taxa de inscrição em concurso público no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O art. 1º da Lei n° 13.392, de 7 de dezem bro de 1999, passa a vigorar com

a seguinte redação:

“Art. 1º - Ficam isentos do pagamento da taxa de inscrição em concurso público do

Estado o cidadão comprovadamente desempregado e o doador regular de sangue.

§ 1º - O candidato comprovará, no ato de inscrição, a condição de:

I - desempregado, mediante a apresentação da Carteira de Trabalho e Previdência

Social ou documento similar;

II - doador regular de sangue, mediante a apresentação de documento emitido pela

entidade coletora, em que constem as datas das doações.

§ 2º - Constarão no edital do concurso as informações relativas à isenção da taxa

de que trata esta lei e aos documentos a que se refere o § 1º.

§ 3º - Para os fins desta lei, considera-se doador regular de sangue aquele que

tenha  doado  sangue  em  órgão  oficial  ou  entidade  credenciada  pela  União,  pelo

Estado ou por Município, no mínimo duas vezes ao ano, por pelo menos dois anos.”.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  tem  como  objetivo  incentivar  as  pessoas  que  se

enquadram no perfil do doador de sangue, mas não têm o hábito de fazê-lo, a realizar

a  doação,  salvando  vidas.  Os  bancos  de  sangue  necessitam  constantemente  de

estoque, e este projeto contribuirá para atender a essa necessidade. A quantidade de

pessoas que realizam concurso público no Estado é extremamente significativa, e,

certamente,  muitos se sentirão estimulados à doação de sangue, pelo menos em

troca do benefício de isenção de taxa.

Não se trata de comercializar o sangue, é apenas um incentivo à doação, utilizado

de diversas maneiras em vários países e mesmo em alguns Estados brasileiros, para

que o  estoque de sangue seja  capaz de atender  à  demanda,  sempre  de  caráter

emergencial.  Por  tais  razões,  aguardo de  meus  nobres  pares  a  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 171/2011

Dispõe sobre a criação da Taxa da Mineração.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Taxa de Mineração - TM -, a ser aplicada em decorrência

da  atividade  de  exploração  de  recursos  minerais,  para  fins  de  aproveitamento

econômico.

Parágrafo  único  -  A exploração  de  recursos  minerais,  consiste  na  retirada  de

substâncias minerais de jazida, mina, salina ou outro depósito mineral, para fins de

aproveitamento econômico.

Art. 2º - A compensação financeira é devida pelas mineradoras em decorrência da

exploração de recursos minerais, para fins de aproveitamento econômico.

§  1º  -  Constitui  fato  gerador  da  TM a  exploração de  recursos  minerais  com  a

consequente venda do produto mineral das áreas de jazida, mina, salina ou outros

depósitos minerais.

§ 2º - Constitui, também, fato gerador da TM a transformação industrial do produto

mineral ou mesmo o seu consumo por parte do minerador.

Art. 3º - A compensação financeira é calculada sobre o valor do faturamento líquido,

obtido por ocasião da venda do produto mineral.

§ 1º - Para efeito do cálculo da TM, considera-se faturamento líquido o valor da

venda do produto mineral, deduzindo-se os tributos, que incidem na comercialização,

como também as despesas com transporte e seguro.

§  2º  -  Quando  não  ocorre  a  venda,  porque  o  produto  mineral  é  consumido,

transformado ou utilizado,  pelo  próprio  minerador,  então se considera  como valor,

para efeito do cálculo da TM, a soma das despesas diretas e indiretas ocorridas até o

momento da utilização do produto mineral.

§ 3º - As alíquotas aplicadas sobre o faturamento líquido para obtenção do valor da

TM variam de acordo com a substância mineral, da seguinte forma:

I - alíquota de 3% para minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio.

II - alíquota de 2% para ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias.
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III - alíquota de 0,2% para pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados

e metais nobres.

IV - alíquota de 1% para ouro.

Art. 4º - Os recursos originados da TM não poderão ser aplicados em pagamento de

dívida  ou  no  quadro  permanente  de  pessoal  da  União,  dos  Estados,  do  Distrito

Federal e dos Municípios.

Parágrafo único - As respectivas receitas deverão ser aplicadas em projetos que

tratam exclusivamente de questões referentes ao meio ambiente e que reflitam na

melhoria da saúde do povo mineiro.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Estado de Minas Gerais vem sofrendo com os danos causados pela

exploração de recursos minerais  a séculos. Embora ciente da importância de tais

atividades para a economia do Estado, faz-se necessário que seja instaurada uma

nova taxa com o intuito  exclusivo de reparar  os danos ambientais  causados  pela

mineração.  O desenvolvimento  sustentável  se apresenta  como a  única alternativa

viável  para  a  economia  do  Brasil.  Dessa  maneira,  além  da  contribuição  para  a

preservação do patrimônio ambiental  do Estado,  almeja-se também uma melhoria

significativa na saúde do povo mineiro.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 172/2011

Dispõe  sobre  a  comercialização,  a  publicidade  e  a  exposição  de  produtos

fumígenos  e  derivados  do  tabaco próximo a  instituições  de  ensino  no  âmbito  do

Estado de Minas Gerais e fixa outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica proibida a comercialização de cigarros  e  derivados do tabaco em

estabelecimentos comerciais localizados a uma distância de 50m (cinquenta metros)

em linha reta das portas de entrada e saída das instituições de ensino fundamental e
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ensino médio no Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - A uma distância compreendida acima de 50m (cinquenta metros) até 100m

(cem metros) em linha reta das portas de entrada e saída das instituições de ensino

fundamental  e ensino  médio,  a venda de cigarros  poderá  ser feita,  cumprindo as

seguintes disposições:

I - a propaganda e a publicidade comercial dos produtos fumígenos derivados do

tabaco,  efetuada por meio de pôsteres, painéis ou cartazes,  só será permitida na

parte interna dos locais de venda e deverá conter a advertência sanitária padrão e as

mensagens sanitárias disponibilizadas pela Anvisa em seu portal eletrônico.

II  -  a  advertência  sanitária  padrão precedida pela  frase  “O Ministério  da  Saúde

adverte:” será impressa em alta resolução, sem alterar a proporcionalidade entre os

seus elementos, bem como seus parâmetros gráficos e ocupará, obrigatoriamente,

60% da área total do material de propaganda, de modo a assegurar sua visibilidade e

percepção.

III  -  as estantes, as gôndolas e os demais dispositivos em que seja realizada a

exposição para venda de produtos não poderão expor os produtos vendidos.

Art. 3º - Para os locais compreendidos no artigo anterior, as indústrias produtoras

de tabaco deverão vender seus produtos com embalagem do tipo rígida ou maços

contendo, obrigatoriamente:

a)  a  advertência  sanitária  padrão  precedida  pela  frase  “O  Ministério  da  Saúde

adverte:”  e  usada  de  forma  simultânea  ou  rotativa  deve  ser  impressa  em  alta

resolução, de forma legível e destacada, ocupando, obrigatoriamente, 100% da área

de uma das maiores faces visíveis ao público, sem alterar a proporcionalidade entre

os seus elementos, bem como seus parâmetros gráficos;

b) a mensagem de advertência “Venda proibida a menores de 18 anos - Lei nº

8.069,  de  1990  e  Lei  nº  10.702,  de  2003”  deve  ser  escrita  de  forma  legível  e

destacada, com letras brancas, em negrito, fonte Arial, sobre fundo vermelho (escala

Pantone  485C),  conforme  modelo  disponível  no  anexo  e  no  portal  da  Anvisa,

ocupando, obrigatoriamente, 33% do comprimento e toda a extensão da largura da

área de uma das maiores laterais, sem alterar o padrão visual da mensagem;

c) a mensagem de advertência sanitária “Este produto contém substâncias tóxicas e
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cancerígenas e causa dependência física e ou psíquica. Não há níveis seguros para

consumo destas substâncias”  deve ser escrita  de forma legível  e destacada,  com

letras brancas, em negrito, fonte Arial, sobre fundo preto, conforme modelo disponível

no anexo e no portal da Anvisa, ocupando, obrigatoriamente, 66% do comprimento e

toda a extensão da largura da área de uma das maiores laterais, sem alterar o padrão

visual da mensagem;

d) a mensagem de advertência sanitária “Tabagismo é doença. Você tem direito a

tratamento  -  Disque  Saúde  0800  61  1997”  deve  ser  escrita  de  forma  legível  e

destacada, com letras brancas, em negrito, fonte Arial, sobre fundo preto, conforme

modelo disponível no anexo e no portal da Anvisa, ocupando, obrigatoriamente, 30%

da parte inferior da área da outra maior face visível ao público em toda a extensão da

sua  largura,  sem  alterar  o  padrão  visual  da  mensagem,  sendo  vedada  qualquer

sobreposição.

Art. 4º - A não observância desta lei implicará as seguintes penalidades:

I - para as infrações do art. 1º, multa de 200 (duzentas) UFEMGs, dobrando-se o

valor na reincidência;

II - para as infrações do art. 2º, multa de 100 (cem) UFEMGs, dobrando-se o valor

na reincidência;

III  -  para  as  infrações  do  art.  3º,  multa,  a  ser  aplicada  ao  fabricante,  de  500

(quinhentas) UFEMGs, dobrando-se o valor na reincidência;

IV -  após a primeira reincidência,  e a critério  dos órgãos públicos competentes,

tanto  os  estabelecimentos  comerciais  quanto  as  indústrias  estarão  sujeitos  a

cassação de suas licenças estaduais de funcionamento.

Art. 5º - Caberá recurso sobre as penalidades determinadas no artigo anterior, nas

seguintes situações:

I  -  quando  a  indústria  fabricante  do  cigarro  provar  que  forneceu  o  produto  ao

comércio em embalagens que cumpram as determinações contidas no “caput” do art.

3º;

II - sempre que houver a aplicação da penalidade disposta no inciso IV do artigo

anterior.

Art. 6º - As eventuais despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão a conta
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de  dotações  orçamentárias  próprias,  consignadas  no  Orçamento  vigente  e

suplementadas, se necessário.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto de lei visa a preservar a saúde de todos, em especial a

dos jovens, que são induzidos ao hábito de fumar. O jornal “Folha de S.Paulo”, com

base em trabalho realizado pelo seu instituto de pesquisa, o Datafolha, apresentou,

na  edição  de  20/8/2010,  uma matéria  resultante  de  um  amplo  levantamento  que

terminou por indicar a maior exposição de cigarros próximo às escolas. A matéria

intitulada “Exposição de cigarros é maior perto de escolas, diz Datafolha”, escrita pelo

jornalista  Vinícius  Queiroz  Galvão,  publicada nas  págs.  C1 e  C3 daquela  edição,

mostrou que 70% dos pontos de vendas de tabaco em São Paulo ficam a até três

quadras das escolas.

A matéria trazia, ainda, informações de que quanto mais perto das escolas, maior é

a  exposição  das  indústrias  tabagistas.  O  levantamento  indicou,  ainda,  que  a

propaganda  de  cigarros  é  vísivel  em  66% dos  lugares  visitados.  Na  matéria  do

jornalista existem estudos comparativos com o Canadá, onde os maços devem ser

guardados em gavetas. O resultado de outra pesquisa realizada pelo Datafolha e

apresentada em matéria da redação do jornal, na edição de 17/11/2010, na pág. C5,

informa  que  64%  da  população  é  favorável  a  que  os  maços  de  cigarro  fiquem

escondidos.  Entre  os  fumantes  ouvidos,  51%  também  concordam  que  os  maços

fiquem escondidos.

A matéria indica que na Inglaterra a propaganda de cigarro será proibida nos pontos

de venda a partir de 2011. Entendemos, então, diante de todo o exposto, que se faz

necessária a aplicação das medidas propostas neste projeto de lei.

Assim, uma vez mais, contamos com o inestimável apoio de nossos nobres pares à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 173/2011

Dispõe sobre a regulamentação do uso do livro didático nas escolas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerias decreta:

Art. 1º - É vedada a substituição de livro didático adotado nos estabelecimentos de

ensino fundamental e médio durante o período de quatro anos, contado a partir da

sua adoção.

Parágrafo  único  -  Os  sistemas  de  ensino,  à  luz  de  imperativos  de  ordem

pedagógica  e  em  face  da  diversidade  dos  componentes  curriculares,  poderão

autorizar  a  substituição  de  livro  didático  em  prazos  diferenciados  do  previsto  no

“caput”.

Art.  2º - É vedada a adoção de livros didáticos descartáveis ou cuja concepção

impeça a  sua reutilização nos anos subsequentes ao  da  sua adoção,  a partir  do

quinto ano do ensino fundamental e em todo o ensino médio.

Parágrafo  único  -  Os  sistemas  de  ensino,  excepcionalmente,  por  razões

comprovadas  de  ordem  pedagógica,  poderão  autorizar  a  utilização  de  livros  que

contenham atividades e exercícios a serem neles diretamente realizados.

Art.  3º  -  Os  sistemas  de  ensino  promoverão  a  análise  e  avaliação  dos  livros

didáticos adotados pelos estabelecimentos de ensino deles integrantes.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A questão acerca da definição de um período mínimo de validade para

a adoção do livro didático é de longa data debatida e já vem sendo inclusive objeto de

proposições em tramitação nesta Casa. Do mesmo modo, a proibição da utilização de

livros descartáveis.

Este projeto de lei, contudo, não se limita a tais questões, embora, por razões de

consistência,  sobre  elas  disponha.  As  novidade  aqui  apresentadas  referem-se  à

flexibilidade conferida aos sistemas de ensino para modificar o prazo de adoção, para

mais ou menos tempo, bem como à delimitação do ano a partir do qual fica vedado o

uso de livros consumíveis: do quinto ano em diante do ensino fundamental e por todo
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o ensino médio.

De fato, é preciso levar em consideração que, nos anos iniciais de escolarização, o

material didático, inclusive o livro, tem um cunho diferente do “livro de consulta”. Em

muitos  casos,  impõe-se  a  utilização  de  materiais  com  que  o  aluno  interaja

escrevendo,  rabiscando,  desenhando,  assinalando:  uma  interação  eivada  de

materialidade. Ainda assim é preciso conferir aos sistemas de ensino autonomia para,

em  outros  momentos  de  escolarização,  autorizar  o  uso  de  livro  consumível,  por

justificado imperativo pedagógico.

Finalmente, atribui-se aos sistemas de ensino a responsabilidade de promover a

análise e a avaliação dos livros didáticos adotados pelos estabelecimentos sob sua

jurisdição.  Trata-se  de  medida  indispensável  para  a  garantia  da  qualidade  da

educação básica no País. Estou convencido de que as razões que inspiram o projeto

de lei hão de angariar o apoio dos ilustres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 174/2011

Dispõe sobre a comemoração do Dia Estadual do Vigilante.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Vigilante, a ser comemorado no dia 20 de

junho.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: As empresas de segurança privada surgiram no Brasil na década de

1960, com a finalidade de proteger patrimônios, pessoas e instituições financeiras do

crescente  número  de  assaltos.  No  Brasil,  há  mais  de  duas  mil  empresas  de

segurança privada, que geram cerca de 600 mil empregos.

Os trabalhadores em segurança privada, mais conhecidos como vigilantes, somente

tiveram sua atividade profissional reconhecida com a edição da Lei Federal nº 7.102,

de 20/6/83, que regulamentou a exploração do serviço de segurança privada. A data

comemorativa proposta para se homenagear os vigilantes é dia 20 de junho, dia da
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publicação da referida lei federal.

A atuação dos vigilantes é imprescindível na realidade atual, em que o Estado não

consegue  garantia  de  segurança  a  todos.  Nas  instituições,  empresas,  indústrias,

residências e no transporte de valores e de pessoas, os vigilantes são responsáveis

não apenas pela guarda dos nossos bens materiais, mas também das nossas vidas,

ainda que a vida deles esteja sempre em risco num mundo onde a criminalidade e a

violência crescem a cada dia.

Espero, portanto, contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à

aprovação da proposição em exame.

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

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 175/2011

Dispõe sobre a implantação de iniciativas que instituam políticas públicas sociais

para promover a emancipação das famílias dos beneficiários do Bolsa-Família.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo implantará e proporá iniciativas e ações que instituam

políticas  públicas  exclusivamente  para  as  famílias  dos  beneficiários  do  Programa

Bolsa-Família, com o objetivo de promover a sua emancipação, nos termos do art. 4º

da Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e do inciso V do art. 11-C do

Decreto Federal nº 5.209, de 17 de setembro de 2004.

Art.  2º - O Poder Executivo terá o prazo de noventa dias a partir  da publicação

desta lei para apresentar um plano de ações e iniciativas a que se refere o art. 1º.

Art. 3º - A execução dos cursos profissionalizantes de que trata esta lei, se dará

através de recursos próprios do Estado e convênios firmados com o governo federal e

a iniciativa privada.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Rogério Correia

Justificação: O principal  objetivo deste projeto de lei  é a criação de iniciativas e

ações que visem dar  condições às famílias  dos beneficiários do Programa Bolsa-

Família para aumentar suas chances de conquistar um emprego, montar seu próprio
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negócio,  promovendo,  incentivando  e  apoiando  essas  famílias  para  que  possam

ingressar no mercado de trabalho, proporcionando também melhoria das condições

de vida e o resgate da cidadania.

Tendo em vista que a Lei nº 10.836, de 2004, já prevê em seu art. 4º o apoio a

iniciativas  para  instituição  de  políticas  públicas  sociais  visando  promover  a

emancipação das famílias beneficiadas pelo Programa nas esferas federal, estadual,

do Distrito Federal e municipal, tendo as competências, composição e funcionamento

estabelecidos em ato do Poder Executivo.

Outro  fator  importante  seria  inserir  os  empresários  dentro  do  contexto  da

responsabilidade  social,  ao  mesmo  tempo  que  estimula  e  apoia  as  famílias  na

melhoria das condições de vida.

Os recursos serão próprios do Estado e convênios firmados com o governo federal

e a iniciativa privada. 

Por todo o exposto, reveste-se a matéria apresentada de grande importância social,

pois contribui para melhorar a vida de inúmeras famílias que atualmente sobrevivem

apenas com esse benefício. Contamos, portanto, com o apoio dos ilustres Deputados

para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 176/2011

Dispõe sobre a implantação da cesta básica no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Poder Executivo implantará a cesta básica no Estado, composta pelos

seguintes itens: carne, leite, feijão, arroz, farinha, batata, legumes, pão, pó de café,

açúcar, óleo, manteiga, frutas, gás de cozinha e as tarifas residenciais de água e luz.

Art. 2º - As vendas desses alimentos terão os seguintes incentivos fiscais:

I - redução para 1% (um por cento) da alíquota da Contribuição para Financiamento

da Seguridade Social - Cofins -, instituída pela Lei Complementar nº 70, de 30 de

dezembro de 1991.

II - redução para 0,30% (trinta centésimos por cento) da alíquota da contribuição

para o Programa de Integração Social - PIS -, instituído pela Lei Complementar nº 7,
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de 7 de setembro de 1970.

Art. 3º - O gás liquefeito de petróleo, necessário para o cozimento dos alimentos,

integrará a cesta básica a que se refere o art. 9º, § 2º, da Lei nº 8.178, de 1º de março

de 1991.

Art. 4º - O Estado deve garantir meios para incluir o custo das tarifas de água e de

luz que a partir de agora integrarão a cesta básica do trabalhador.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  O  Decreto-Lei  nº  399,  de  30/4/38,  regulamentou  a  Lei  nº  185,  de

14/1/36, com o objetivo de estabelecer que o salário mínimo deveria ser capaz de

satisfazer as necessidades de alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte

do trabalhador.

Para efeito da aplicação deste regulamento, o País foi dividido em vinte e duas

regiões. A quantidade e o tipo de alimento foram estabelecidos de acordo com a

tradição alimentar das regiões naquela época. Infere-se então que cesta básica é um

conceito  antigo  que  avalia  o  poder  de  compra  do  salário  mínimo  para  suprir  as

necessidades alimentares básicas de uma pessoa durante um mês. Nessa época, a

maior parte dos alimentos era cozida com lenha. Hoje, a maior parte da população

carente cozinha os alimentos com gás liquefeito de petróleo - GLP. Dessa forma, o

GLP passou a ser um item básico para a alimentação, da mesma forma que a água e

a energia elétrica são elementos essenciais para a sobrevivência de todo ser humano

atualmente. Por isso necessária e urgente se faz a inclusão desses itens também na

cesta básica do Estado.

A Constituição de 1988 definiu o salário mínimo como aquele capaz de atender as

necessidades  vitais  básicas  do  trabalhador  e  as  de  sua  família  com  moradia,

alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene,  transporte  e  previdência

social.

Entretanto,  de  nada adianta  ter  acesso a  determinadas  quantidades  de arroz  e

feijão, por exemplo, se não houver condições para a sua cocção. É muito importante,

pois, que o GLP seja incluído no conceito de cesta básica. Como o GLP é um produto
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essencial para as famílias de baixa renda, é fundamental ainda que as alíquotas da

contribuição  para  o  PIS/Pasep  e  da  Contribuição  para  o  Financiamento  da

Seguridade  Social  -  Cofins  -  desse  produto,  quando  destinado  à  cocção,  sejam

reduzidas a zero.

A redução de 2% para 1% da alíquota da Cofins e de 0,64% para 0,30% da alíquota

do Programa de Integração Social - PIS -, incidentes sobre a receita bruta das vendas

dos produtos da cesta básica é fundamental.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 177/2011

Institui  a  Política Estadual de Desenvolvimento do Brasil  Rural  -  PEDBR - e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Esta lei define e estabelece princípios, diretrizes e objetivos da Política

Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural - PEDBR -, pela qual o poder público,

com a participação da sociedade civil organizada, formulará e implementará o Plano

Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural - PEDBR -, programas e ações visando

assegurar  o  direito  humano  ao  desenvolvimento  sustentável nas  áreas  rurais  do

Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O desenvolvimento é um direito humano inalienável, inerente à dignidade

da  pessoa  humana  e  indispensável  à  realização  dos  direitos  fundamentais

consagrados na Constituição do Estado.

Art.  3º - O direito ao desenvolvimento sustentável  é uma dimensão fundamental

desse direito humano reconhecido internacionalmente. 

Parágrafo único - É dever do poder público respeitar, promover, prover, informar,

monitorar, fiscalizar e avaliar a realização do direito humano ao desenvolvimento rural

sustentável,  bem  como  garantir  mecanismos  e  instrumentos  de  exigibilidade  e

exequibilidade.

Art. 4º - A PEDBR terá abrangência estadual, integrando-se às demais políticas de

desenvolvimento  implementadas  pelo  poder  público  e  respeitando  a  legislação

vigente. 
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§ 1º - A PEDBR terá por finalidade reorientar o processo de desenvolvimento rural,

com  base  na  implementação  de  um  modelo  de  desenvolvimento  fundado  nos

princípios, diretrizes e objetivos estabelecidos nesta lei.

§ 2º - Para os efeitos dessa lei, considera-se: 

a)  desenvolvimento  sustentável  do  Brasil  Rural  um  processo  dinâmico  e

multidimensional  que visa alcançar  o  bem-estar  das  populações rurais  com base,

simultaneamente,  na  dinamização  diversificada  das  atividades  econômicas,  na

conservação das riquezas naturais, na preservação do patrimônio histórico-cultural e

na consolidação  dos  direitos  de cidadania  e  participação política  asseguradas  na

Constituição do Estado;

b)  Brasil  Rural  o  conjunto  diversificado  dos  espaços  ambientais,  socioculturais,

econômicos e político-institucionais do País, onde predominam dinâmicas e relações

de interação e dependência entre as atividades rurais e urbanas;

c) abordagem territorial  um referencial para a renovação dos marcos conceituais

sobre o desenvolvimento rural sustentável que deverá ocupar lugar central na sua

estratégia de implementação;

d)  território  um  espaço  socialmente  construído,  dinâmico  e  mutável,  que

compreende, de forma interligada, as áreas rurais e urbanas e caracteriza-se por um

sentimento de pertencimento e identidade sociocultural.

Art. 5º - São princípios da PEDBR:

I - a democracia como fundamento básico da cultura política e das relações sociais;

II - a sustentabilidade como orientação fundamental para reduzir as desigualdades

sociais e regionais; 

III - a inclusão como ampliação dos mecanismos de democratização política, social,

cultural e econômica da sociedade, assegurando a participação igualitária de todos os

segmentos sociais;

IV - a diversidade como reconhecimento da importância do patrimônio ambiental,

sociocultural, econômico e político existente nos espaços rurais;

V  -  a  igualdade  como  resultado  da  superação  das  desigualdades  de  gênero,

geração, raça e etnia na sociedade; 

VI - a solidariedade como responsabilidade coletiva e compartilhada em favor de
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uma  ordem  econômica,  social,  política  e  cultural  mais  justa,  tendo  por  base  os

princípios da autogestão e da cooperação.

Art.  6º  -  A  PEDBR  tem  como  base  as  seguintes  diretrizes,  que  orientarão  a

elaboração do Plano Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural - PEDBR -:

I  -  potencialização da diversidade ambiental,  sociocultural,  econômica e político-

institucional  e  valorização  das  múltiplas  funções  desempenhadas  pelos  espaços

rurais;

II - dinamização econômica, inovações tecnológicas e democratização do acesso às

tecnologias  voltadas  à  construção  de  um  modelo  sustentável  de  produção

agropecuária, extrativista, florestal e pesqueira.

III  -  fortalecimento  dos  fatores  de  atratividade  geradores  de  qualidade  de  vida,

inclusão social e igualdade de oportunidades nos espaços rurais;

IV - fortalecimento de um arranjo institucional integrador das ações deste Estado e

consolidação  dos  mecanismos  de  controle  e  gestão  social,  com  base  no

protagonismo das organizações da sociedade civil. 

Art. 7º - São objetivos da PEDBR:

I - fazer do meio rural um espaço construído com o comprometimento de toda a

sociedade, onde viva com dignidade, pelo menos, um terço da população do Estado;

II  -  fazer  cumprir  as  funções  sociais,  culturais,  econômicas  e  ambientais  dos

espaços rurais;

III - garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção de um modelo de

desenvolvimento rural sustentável;

IV - fortalecer processos de dinamização econômica, social, cultural e política dos

espaços rurais;

V -  priorizar  o fortalecimento da agricultura familiar  e dos povos e comunidades

tradicionais, definidos pelo art. 3º da Lei nº 11.326, de 25 de julho de 2006, e pelo

inciso I do art. 3º do Decreto nº 640, de 7 de fevereiro de 2007, visando à garantia da

soberania e segurança alimentar e nutricional e à democratização do acesso à terra;

VI  -  formular  e  implementar  políticas,  programas  e  ações  que  assegurem  a

preservação da biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural e a permanência

das populações rurais com dignidade nas áreas rurais;
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VII  -  estimular  a  modificação  do  padrão  de  consumo  alimentar  da  população

brasileira, em favor de hábitos alimentares saudáveis;

VIII  -  garantir  a  integração  e  ampliação  do  acesso  a  políticas,  serviços  e

equipamentos de infraestrutura logística públicos e de qualidade, com destaque para

as áreas de educação, saúde e moradia;

IX - garantir a aplicação dos direitos do trabalho nas áreas rurais;

X  -  consolidar  mecanismos  e  instrumentos  de  gestão  social  no  planejamento,

elaboração, integração, controle e monitoramento das políticas públicas.

Parágrafo único - Para alcançar seus objetivos, a PEDBR deverá incidir sobre todas

as políticas, programas e ações voltados para o meio rural do Estado, assegurando o

direito de acesso às suas populações.

Art. 8º - São instâncias de formulação, planejamento, execução, acompanhamento

e monitoramento da Política Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural:

I  -  a  Conferência  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  instância

responsável  pela  indicação  ao  Conselho  Nacional  de  Desenvolvimento  Rural

Sustentável - Condraf - das diretrizes e prioridades da Política e do Plano Estadual de

Desenvolvimento do Brasil Rural; 

II  -  o  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável  -  CEDRS  -,

instituído  pelo  Decreto  nº  41.557,  de  1º  de  março  de  2001,  integrado  por

representantes de diversos órgãos governamentais e de entidades e organizações da

sociedade civil com as seguintes atribuições:

a) convocar a Conferência Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável, com

periodicidade  não  superior  a  quatro  anos,  bem  como definir  seus  parâmetros  de

composição, organização e funcionamento, por meio de regimento próprio;

b)  propor  ao  Poder  Executivo  Estadual,  considerando  as  deliberações  da

Conferência  Nacional  do  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  as  diretrizes  e

prioridades da Política e do Plano Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural;

c)  instituir  mecanismos  permanentes  de  articulação com órgãos  e entidades  de

desenvolvimento rural sustentável no Estado, nos territórios rurais e nos Municípios,

bem como conselhos e colegiados nos diversos níveis de governo, com a finalidade

de promover o diálogo e a convergência de ações;
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d) mobilizar e apoiar entidades da sociedade civil na discussão e implementação de

ações públicas de desenvolvimento rural sustentável;

III - a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, que será criada para garantir a

aplicação dos programas e projetos relativos ao desenvolvimento do Brasil Rural e

coordenará a execução da Política e do Plano Estadual de Desenvolvimento do Brasil

Rural;

IV  -  o  Comitê  Intersetorial,  constituído  pelas  secretarias  e  órgãos  públicos  que

integram  o  Conselho  Estadual  de  Desenvolvimento  Rural  Sustentável,  com  as

seguintes atribuições:

a) promover a articulação e a integração dos órgãos e entidades da administração

pública estadual afetos à área do desenvolvimento rural sustentável;

b)  elaborar o Plano Estadual  de Desenvolvimento do Brasil  Rural,  com vigência

quadrienal,  correspondente  à  do  Plano  Estadual  Plurianual  -  PEP -,  a  partir  das

diretrizes  e  prioridades  emanadas  da  Conferência  Nacional  de  Desenvolvimento

Rural Sustentável, do Condraf, do CEDRS, da PEDBR, contemplando a indicação de

metas,  fontes  de  recursos  e  instrumentos  de  acompanhamento,  monitoramento  e

avaliação de sua implementação;

c) articular as políticas e planos de seus congêneres, em nível estadual;

V - os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Rural Sustentável e congêneres,

no âmbito de suas atribuições;

IV - as instâncias, os fóruns, os colegiados e as instituições privadas dos espaços

rurais  que  respeitem  os  princípios,  as  diretrizes,  os  critérios  das  Políticas  e  dos

Planos Municipal, Estadual e Nacional de Desenvolvimento do Brasil Rural.

Art. 9º - O financiamento da PEDBR é de responsabilidade do Estado, da União e

dos Municípios, conforme respectivas competências, cabendo a esses entes prover

os  recursos  necessários,  de  maneira  suficiente  e  tempestiva,  consignadas

anualmente nos orçamentos dos órgãos e entidades envolvidos na implementação da

Política e do Plano Estadual de Desenvolvimento do Brasil Rural, observando-se as

prioridades e metas previstas.

Parágrafo único - Para a execução das ações previstas na PEDBR e nos planos

municipal,  estadual  e  nacional,  os  órgãos  públicos  envolvidos  poderão  firmar
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convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos congêneres, com

órgãos e entidades da administração pública federal  e estadual  e com consórcios

públicos,  entidades  de  direito  público  e  privado sem  fins  lucrativos,  nacionais  ou

estrangeiras, observada a legislação vigente.

Art.  10  -  O  Poder  Executivo  Estadual  expedirá  a  documentação  necessária  à

execução do disposto nesta lei.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Rogério Correia

Justificação: No Brasil o espaço rural foi historicamente marcado pela concentração

da  terra,  renda  e  riqueza;  pela  dominação  política  e  econômica  das  oligarquias

tradicionais;  pela  independência  das  empresas  transnacionais  e  dos  mercados

internacionais;  pela  destruição  dos  recursos  naturais  e  pelo  elevado  grau  das

desigualdades sociais e regionais,  que geram fome, pobreza e exclusão social.  O

atual modelo de desenvolvimento rural baseado na “modernização agrícola” não só

conservou essas características históricas, como também aprofundou o processo de

mudanças no padrão tecnológico dos sistemas produtivos agropecuários.

Essas transformações produzidas por esse modelo conservador contaram muitas

vezes  com  o  incentivo  do  próprio  Estado  e  intensificaram  a  degradação  dos

ecossistemas e da biodiversidade, a desestruturação dos modos de vida e culturas

tradicionais,  a  concentração  da  produção  voltada  ao  mercado  externo,  o

tensionamento  nas  relações  de  trabalho  rural,  a  intensificação  das  formas  de

discriminação, violência e conflito agrário, o esvaziamento demográfico e a redução

do  dinamismo  econômico  de  grande  parte  dos  Municípios  rurais.  Todas  essas

características tornaram esse modelo insustentável do ponto de vista social, cultural,

econômico e ambiental.

Pelo exposto,  é importante a  aprovação deste projeto  para apresentarmos uma

Política  de  Desenvolvimento  Estadual  para  o  Brasil  Rural  como  um  importante

instrumento  orientador  das  ações  estruturais  do  Estado  de  Minas  Gerais,  sendo

capaz de alavancar um conjunto de medidas que produzam um reposicionamento

estratégico do meio rural, colocando-o num novo patamar histórico que dê prioridade
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a um processo de desenvolvimento econômico articulado, à ampliação da justiça e da

inclusão social, à garantia da soberania e da segurança alimentar e nutricional, ao

respeito  às  condições  ambientais,  à  preservação  do  patrimônio  cultural  e  à

democratização política.  Contamos,  pois,  com o  apoio  dos ilustres  representantes

desta Casa para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 178/2011

Dispõe  sobre  a  implantação  e  os  valores  do  piso  salarial  das  categorias

profissionais  dos  trabalhadores  no  Estado,  excetuados  os  servidores  públicos

estaduais e municipais, nos termos da Lei Complementar nº 103, de 14 de julho de

2000.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O piso salarial das categorias profissionais dos trabalhadores no Estado,

excetuados os servidores públicos estaduais e municipais,  regula-se pelo disposto

nesta lei.

Parágrafo único - Aplica-se o disposto nesta lei à remuneração dos trabalhadores

no Estado, assim considerados todos aqueles que prestam serviços de natureza não

eventual e que tenham como tomadores de serviço:

I - pessoas físicas;

II - pessoas jurídicas de direito privado estabelecidas no Estado ou que nele tenham

filial, sucursal ou escritório de representação;

III  -  empresas  públicas  e  sociedades  de  economia  mista  federais,  estaduais  e

municipais, estabelecidas no Estado ou que nele tenham unidade de atuação ou filial.

Art. 2º - Fica definida a partir de 1º de fevereiro de 2011 a importância de R$600,00

(seiscentos  reais)  como  piso  salarial  no  Estado  para  as  referidas  categorias

profissionais, com jornada de trabalho de quarenta e quatro horas semanais.

Art. 3º - O vencimento básico das carreiras da administração direta e indireta do

Poder Executivo e dos Poderes Legislativo e Judiciário não poderá ser inferior ao piso

salarial de que trata esta lei.
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Art. 4º - O valor fixado no art. 2º desta lei será reajustado na mesma data definida

para  o  salário  mínimo  nacional  unificado,  previsto  no  inciso  IV  do  art.  7º  da

Constituição da República, utilizando-se a variação do Índice Nacional de Preços ao

Consumidor - INPC - somada à taxa de crescimento do PIB do Estado no período.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Rogério Correia

Justificação:  A Lei  Complementar  nº  103,  de 14/7/2000,  autorizou os Estados a

legislar  sobre a matéria, fixando em lei o piso salarial  maior que o salário mínimo

nacional, válido em seus respectivos territórios. Não se trata aqui da regionalização

do salário  mínimo,  uma vez que  este,  nacionalmente  unificado,  continuará sendo

fixado em lei federal, como prescreve a nossa Carta Maior. Esta proposta possibilita

que haja pisos estaduais acima do mínimo nacional, caso as unidades da Federação

julguem  que  suas  condições  socioeconômicas  permitam.  O  piso  regional  é  um

importante instrumento para garantir o aumento dos rendimentos dos trabalhadores

de baixa renda, tanto de vinculação formal como informal. 

A fixação de níveis de renda compatíveis  com o atendimento das necessidades

mínimas de sobrevivência de grande parte da população é um dever social que não

pode ser abandonado por nenhum dos setores do Estado. É importante ressaltar que

este assunto foi tratado nas campanhas eleitorais dos candidatos ao Senado e ao

governo de Minas, como uma meta a ser atingida caso fossem eleitos.

Assim,  a matéria que ora apresentamos reveste-se de relevante cunho social  e

deve ser atentamente examinada nesta Casa Legislativa. Contamos, portanto, com o

apoio dos ilustres Deputados à aprovação deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Celinho do

Sinttrocel. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 77/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 179/2011

Dispõe sobre a participação de empregados nos conselhos de administração das

empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e controladas e

demais empresas em que o Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do



646
____________________________________________________________________________

capital social com direito a voto e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Os empregados das empresas públicas, sociedades de economia mista,

suas  subsidiárias  e  controladas  e  demais  empresas  em  que  o  Estado,  direta  ou

indiretamente,  detenha  a  maioria  do  capital  social  com  direito  a  voto  terão

representante nos respectivos conselhos de administração. 

Art. 2º - Os estatutos das empresas públicas e sociedades de economia mista de

que trata esta lei preverão a participação nos seus conselhos de administração de, no

mínimo, dois representantes dos empregados indicados pelo sindicato majoritário da

categoria e nomeados pelo Governador do Estado, assegurado o direito do Estado. 

§  1º  -  O  representante  dos  trabalhadores  será  escolhido  entre  os  empregados

ativos da empresa pública ou sociedade de economia mista, pelo voto direto de seus

pares, em eleição organizada pela entidade sindical majoritária que os represente. 

§  2º  -  O  representante  dos  empregados  está  sujeito  a  todos  os  critérios  e

exigências para o exercício do cargo de Conselheiro de Administração previstos em

lei e no estatuto da respectiva empresa. 

§ 3º -  Sem prejuízo da vedação aos administradores de intervirem em qualquer

operação  social  em  que  tiverem  interesse  conflitante  com  o  da  empresa,  o

Conselheiro  de  Administração  representante  dos  empregados  não  participará  das

discussões  e  deliberações  sobre  assuntos  que  envolvam  relações  sindicais,

remuneração,  benefícios  e  vantagens,  inclusive  matérias  de  previdência

complementar  e  assistenciais,  hipóteses  em  que  fica  configurado  o  conflito  de

interesse. 

Art. 3º - Para os fins do disposto nesta lei, fica autorizada a alteração do número

máximo  de  membros  dos  conselhos  de  administração  das  empresas  públicas  e

sociedades de economia mista. 

Art. 4º - O Poder Executivo editará as instruções necessárias ao cumprimento do

disposto nesta lei. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011. 

Rogério Correia
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Justificação:  O  projeto  de  lei  ora  apresentado  tem  a  finalidade  de  garantir  a

participação de empregados nos conselhos das empresas públicas e sociedades de

economia  mista,  suas  subsidiárias  e  controladas  e  demais  empresas  em  que  o

Estado, direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital com direito a voto e dá

outras providências. Ressalte-se que o mesmo tema já foi tratado em âmbito federal,

tendo  sido  sancionada  pela  Presidência  da  Republica,  em  28/12/2010,  a  Lei  nº

12.353, de 2010, que dispõe sobre a matéria.

Este projeto de lei visa garantir uma gestão mais democrática e transparente suas

instituições mencionadas, pois, se já existe a referida participação na área federal, é

mais que justo e oportuno que ela seja garantida na esfera estadual também.

Contamos dessa forma com o apoio dos ilustres representantes desta Casa para a

aprovação deste projeto de lei, como medida de justiça e como mais uma forma de

exercício pleno da democracia.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 180/2011

Declara de utilidade pública a Associação Cultural, Artística, Folclórica e Esportiva

de Conceição da Aparecida - Acafoleca -, com sede no Município de Conceição da

Aparecida.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º-  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Cultural,  Artística,

Folclórica  e  Esportiva  de  Conceição  da  Aparecida  -  Acafoleca  -,  com  sede  no

Município de Conceição da Aparecida. 

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: A Associação Cultural, Artística, Folclórica e Esportiva de Conceição da

Aparecida é uma entidade civil sem fins lucrativos que tem como objetivo principal a

prática  da  cultura  artística  e  folclórica,  destinada  à  defesa,  à  preservação  e  ao

estímulo  do  patrimônio  cultural,  artístico  e  folclórico,  como  expressão  da  cultura

popular  regional.  Trata-se  de  legítima  prestação  de  serviço  que  contribui
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sobremaneira  para  o  estímulo,  o  enriquecimento  e  o  fortalecimento  das  raízes

folclóricas, culturais e artísticas regionais.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares a este projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 181/2011

Declara de utilidade pública o Instituto Santarritense de Esporte e Lazer - Insel, com

sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Santarritense de Esporte e

Lazer - Insel, com sede no Município de Santa Rita do Sapucaí.

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

Sala das Reuniões, 16 de fevereiro de 2011.

Dalmo Ribeiro Silva

Justificação: O Instituto Santarritense de Esporte e Lazer - Insel -, é uma entidade

civil sem fins lucrativos que tem como objetivo principal a promoção da ética, da paz,

da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais,

bem  como  a  prestação  de  serviços  de  educação  e  saúde.  Trata-se  de  legítima

prestação de serviço que contribui sobremaneira para o estímulo, o enriquecimento e

o fortalecimento das raízes folclóricas, culturais e artísticas regionais.

A entidade atende aos requisitos  legais  para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero e conto com a anuência de meus nobres pares a este projeto

de lei.

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

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

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº  111/2011,  do  Deputado  Carlin  Moura,  em  que  pleiteia  sejam  solicitadas  ao
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Governador  do  Estado  providências  com  vistas  a  conceder  o  título  de  Cidadão

Honorário ao jogador de futebol Ronaldo Luís Nazário de Lima - Ronaldo Fenômeno.

(- À Comissão de Esporte.)

Dos Deputados Ivair Nogueira e João Leite em que solicitam seja comunicada ao

Plenário a criação da Frente Parlamentar em Defesa do Esporte. Subscrevem termo

de  adesão  à  criação  dessa  Frente  Parlamentar  os  Deputados  Adalclever  Lopes,

Adelmo Carneiro Leão, Ana Maria Resende, Antônio Carlos Arantes, Antônio Genaro,

Antônio Júlio, Bosco, Bruno Siqueira, Carlos Henrique, Cássio Soares, Dalmo Ribeiro

Silva,  Délio  Malheiros,  Delvito  Alves,  Dilzon  Melo,  Doutor  Viana,  Doutor  Wilson

Batista,  Duarte  Bechir,  Durval  Ângelo,  Elismar  Prado,  Fabiano  Tolentino,  Fábio

Cherem, Gustavo Perrella, Gustavo Valadares, João Vítor Xavier, Luiz Henrique, Luiz

Humberto  Carneiro,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara,  Neider  Moreira,  Neilando

Pimenta,  Paulo  Lamac,  Pompílio  Canavez,  Romel  Anízio,  Rômulo  Veneroso,

Rosângela Reis, Tenente Lúcio e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Pompílio  Canavez em que solicita  seja comunicada ao Plenário a

criação  da  Frente  Parlamentar  em  Defesa  do  Desenvolvimento  Sustentável  da

Aquicultura e da Pesca nas Bacias Hidrográficas do Rio Paraíba do Sul e do Rio

Grande.  Subscrevem  termo  de  adesão  à  criação  dessa  Frente  Parlamentar  os

Deputados Antônio Carlos Arantes, Antônio Lerin, Bonifácio Mourão, Bosco, Cássio

Soares,  Celinho  do  Sinttrocel,  Dalmo  Ribeiro  Silva,  Delvito  Alves,  Doutor  Wilson

Batista,  Duilio  de  Castro,  Ivair  Nogueira,  Jayro  Lessa,  João Leite,  Luzia  Ferreira,

Neider Moreira, Romel Anízio e Sávio Souza Cruz.

Do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação  da  Frente  Parlamentar  de  Apoio  à  Microempresa.  Subscrevem  termo  de

adesão à criação dessa Frente Parlamentar os Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Duilio

de Castro, Jayro Lessa, João Leite, Luiz Henrique, Maria Tereza Lara, Neider Moreira,

Paulo Guedes, Pompílio Canavez, Sávio Souza Cruz, Ulysses Gomes e Zé Maia.

Proposições Não Recebidas

-  A Mesa,  nos termos do inciso III  do art.  173 do Regimento Interno,  deixa  de

receber as seguintes proposições:
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REQUERIMENTOS

Da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

19/2007. 

Da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

547/2007. 

Da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

557/2007. 

Da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

704/2007.

Da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

949/2007. 

Da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

970/2007. 

Da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

3.156/2009.

Da Deputada Liza Prado em que solicita o desarquivamento do Projeto de Lei nº

3.557/2009.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para, de conformidade com o inciso IV do

art. 6º do Regimento Interno, proceder à solenidade de posse do Sr. Romeu Ferreira

Queiroz  na  vaga  decorrente  do  afastamento  do  Deputado  Wander  Borges  para

investidura no cargo de Secretário de Estado de Desenvolvimento Social; e para a

realização do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais. 

- A ata da solenidade de posse foi publicada na edição anterior e a ata do fórum

será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Dinis Pinheiro) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições



651
____________________________________________________________________________

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

DECISÃO DA MESA

A Mesa da Assembleia, no uso de suas atribuições, especialmente a prevista no art.

74 do Regimento Interno, designa grupo parlamentar constituído pela Deputada Luzia

Ferreira  e  pelos  Deputados  Carlin  Moura,  Délio  Malheiros,  João  Leite  e  Rogério

Correia, como membros titulares, e pelos Deputados Carlos Henrique, Fred Costa e

Vanderlei  Miranda,  como membros suplentes,  com a atribuição de acompanhar  o

processo de seleção para ocupação da Feira de Artes, Artesanato e Produtores de

Variedades de Belo Horizonte, localizada na Av. Afonso Pena, nesse Município.

Sala de Reuniões da Mesa da Assembleia, 16 de fevereiro de 2011.

Deputado Dinis Pinheiro, Presidente - Deputado José Henrique, 1º-Vice-Presidente

-  Deputado Inácio  Franco,  2º-Vice-Presidente  -  Deputado Paulo  Guedes,  3º-Vice-

Presidente - Deputado Dilzon Melo, 1º-Secretário - Deputado Alencar da Silveira Jr.,

2º-Secretário - Deputado Jayro Lessa, 3º-Secretário.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude da posse do Deputado Romeu

Queiroz  nesta  Casa,  o  Partido  Trabalhista  Brasileiro,  nos  termos  do  art.  66  do

Regimento Interno, deixou de constituir Bancada.

Encerramento

O Sr. Presidente (O Deputado Paulo Lamac) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a especial de amanhã, dia 17, às 9

horas, nos termos do edital de convocação, e para a ordinária também de amanhã, às

14 horas, com a ordem do dia regimental. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

REQUERIMENTOS*

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja comunicada ao Plenário a
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criação da Frente Parlamentar em Defesa das Estâncias Hidrominerais.

Do Deputado João Vítor  Xavier  em que solicita  seja comunicada ao Plenário  a

criação da Frente  Parlamentar  Minas e  a  Copa do Mundo de 2014.  Subscrevem

termo de adesão à criação dessa Frente Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro

Leão,  Anselmo  José  Domingos,  Bonifácio  Mourão,  Bosco,  Bruno  Siqueira,  Carlin

Moura, Carlos Henrique, Carlos Mosconi, Celinho do Sinttrocel, Doutor Viana, Doutor

Wilson Batista,  Duarte Bechir,  Duilio  de Castro,  Elismar  Prado,  Fabiano Tolentino,

Fred  Costa,  Gustavo  Perrella,  Gustavo Valadares,  Hélio  Gomes,  João  Leite,  Liza

Prado,  Luiz  Henrique,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara,  Marques  Abreu,  Neider

Moreira,  Rogério  Correia,  Rômulo  Viegas,  Sargento  Rodrigues,  Tadeuzinho  Leite,

Tiago Ulisses, Vanderlei Miranda e Zé Maia.

* - Republicados em virtude de incorreção verificada na edição de 17/2/2011, na

pág. 95, col. 1.
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BELO HORIZONTE, SÁBADO, 19 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 17/2/2011

Presidência do Deputado João Leite

Sumário: Comparecimento - Abertura - 1ª Parte: 1ª Fase (Expediente): Ata - 2ª Fase

(Grande  Expediente):  Apresentação  de  Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  182  a

278/2011 - Projeto de Resolução nº 279/2011 - Requerimentos nºs 112 a 123/2011 -

Requerimentos da Deputada Maria Tereza Lara e dos Deputados Adelmo Carneiro

Leão e Carlin Moura - Comunicações: Comunicação do Deputado Tenente Lúcio -

Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura de Inscrições - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Dinis Pinheiro - Dilzon Melo - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca - Ana Maria

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

Antônio Júlio  -  Antonio  Lerin  -  Bruno Siqueira -  Carlin  Moura -  Carlos Henrique -

Cássio Soares -  Celinho do Sinttrocel  -  Duarte Bechir  -  Duilio  de Castro -  Durval

Ângelo - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Ivair

Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia

Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Pompílio Canavez -

Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Sargento Rodrigues - Tiago Ulisses - Ulysses

Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O Sr. Presidente (Deputado João Leite) - Às 14h13min, a lista de comparecimento

registra a existência de número regimental. Declaro aberta a reunião. Sob a proteção

de Deus e em nome do povo mineiro, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra,

o Sr. 2º-Secretário, para proceder à leitura da ata da reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)
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Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O  Sr.  Presidente  -  Não  havendo  correspondência  a  ser  lida,  a  Mesa  passa  a

receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 182/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 642/2007)

Institui a Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de

Barragens e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de

Barragens  tem  como  objetivo  a  manutenção  e  melhoria  do  modo  de  vida  e  o

desenvolvimento  local  das  comunidades  atingidas  pela  construção  de  usinas

hidrelétricas e de barragens com outras finalidades.

Parágrafo único - Consideram-se, para efeito desta lei:

I - comunidades atingidas pela construção de barragens: os grupos sociais afetados

direta  ou  indiretamente,  a  jusante  e  a montante,  por  barragens  e  obras de  infra-

estrutura  ligadas  a  elas,  já  construídas  ou  projetadas  pelo  poder  público  ou  por

pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras;

II - grandes barragens: as barragens com altura igual ou superior a 15m (quinze

metros), contados do alicerce; e as barragens com altura entre 5m (cinco metros) e

15m (quinze metros) e com reservatório com capacidade superior a 3.000.000m³ (três

milhões de metros cúbicos).

Art. 2º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de

Barragens terá como finalidades:

I  - assegurar a melhoria das condições de vida das comunidades atingidas pela

construção de barragens, contribuindo para a redução das desigualdades sociais e

regionais;
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II - prestar apoio e assistência especial às comunidades atingidas pela construção

de barragens, objetivando reduzir os impactos negativos dela decorrentes através da

universalidade, da integralidade e da equanimidade dos serviços prestados;

III - garantir às comunidades atingidas pela construção de barragens meios para

sua auto-sustentação e reprodução de suas condições de vida;

IV  -  assegurar  às  comunidades  atingidas  pela  construção  de  barragens  a

possibilidade de livre escolha de seus meios de vida, de sua subsistência e de seu

desenvolvimento integral;

V  -  promover  o  respeito  através  da  garantia  à  organização  social,  aos  usos,

costumes e tradições das comunidades atingidas pela construção de barragens, a

todos os seus bens, a seus modos de viver, criar e fazer e a seus valores culturais e

artísticos e demais formas de expressão;

VI  -  executar,  com  a  anuência  das  comunidades  atingidas  pela  construção  de

barragens e com sua participação, ações, programas e projetos que as beneficiem,

especialmente nas áreas de reassentamento;

VII  -  garantir  às  comunidades  atingidas  pela  construção de barragens  a  posse

permanente  e  o  uso  exclusivo  das  riquezas  naturais  existentes  nas  áreas  de

reassentamento;

VIII - proteger os bens de valor artístico, histórico e cultural e as demais formas de

referência  à  identidade,  à  ação  e  à  história  das  comunidades  atingidas  pela

construção de barragens.

Parágrafo único -  O apoio e a assistência especial de que trata este artigo não

excluem  o  acesso das  comunidades  atingidas  pela  construção de barragens  aos

meios de apoio e assistência assegurados aos demais brasileiros.

Art. 3º - As ações de assistência e apoio às comunidades atingidas por barragens

relativas à saúde, à educação e às atividades produtivas dar-se-ão de forma a se

integrarem institucionalmente entre si e com as de proteção ambiental e defesa das

terras ocupadas por elas.

Art. 4º - São objetivos específicos da Política Estadual de Apoio às Comunidades

Atingidas pela Construção de Barragens:

I  -  a  promoção  da  agricultura,  da  pecuária,  da  pesca,  do  extrativismo  e  do
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artesanato,  de  forma  sustentável,  viabilizando  os  meios  necessários  para  o

beneficiamento, a armazenagem e a comercialização dos bens resultantes dessas

atividades nas áreas de reassentamento;

II  -  a  promoção  do  desenvolvimento  do  comércio  e  da  prestação  de  serviços,

especialmente de pequenos e médios empreendimentos locais;

III - a preservação da diversidade e da integridade do patrimônio genético contido

nas terras atingidas pela construção de barragens, inclusive mantendo e ampliando

bancos de germoplasma;

IV - a preservação e conservação ambiental das terras atingidas pela construção

debarragens e de seu entorno, especialmente dos recursos hídricos, da fauna e da

flora nativas;

V - o estímulo à cultura e ao lazer;

VI - a promoção da educação ambiental em todos os níveis de ensino;

VII  -  a  efetividade  das  ações  e  serviços  públicos  de  saúde,  compreendendo o

saneamento básico, a nutrição, a habitação, a educação, a educação sanitária e o

transporte público. 

Art. 5º - Constituem instrumentos da Política Estadual de Apoio às Comunidades

Atingidas pela Construção de Barragens:

I - o crédito;

II - a pesquisa;

III - a assistência técnica e a extensão rural;

IV - o incentivo ao associativismo e ao cooperativismo;

V - o ensino;

VI - a vigilância em saúde;

VII - a proteção ambiental;

VIII - a assistência social;

IX - a habitação.

Art. 6º - São diretrizes da Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela

Construção de Barragens:

I - garantir a participação das comunidades atingidas pela construção de barragens

no monitoramento e na avaliação dos impactos sociais e ambientais causados pelos
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empreendimentos e nas decisões relativas à superação de seus efeitos negativos; 

II  -  respeitar  e  valorizar  as  diferentes  práticas  tradicionais  e  as  especificidades

culturais,  ambientais,  tecnológicas e  sócio-econômicas das comunidades  atingidas

pela construção de barragens;

III  -  tratar  de  forma  diferenciada cada  comunidade  atingida  pela  construção  de

barragens,  consideradas  as  condições  de  bem-estar  físico,  mental  e  social  e  as

formas de interação desses povos com a sociedade envolvente;

IV - assegurar o desenvolvimento e a implementação de programas integrados de

ensino, aprendizagem e pesquisa para a oferta de educação escolar;

V -  incentivar  o uso de tecnologias consideradas apropriadas do ponto de vista

ambiental e local, respeitada a premissa da não-geração de dependência tecnológica;

VI - recuperar as terras e os recursos hídricos que tenham sofrido processos de

degradação de seus recursos naturais;

VII  -  controlar  ambientalmente  as  atividades  modificadoras  do  meio  ambiente,

mesmo  aquelas  desenvolvidas  em  regiões  lindeiras  das  terras  atingidas  pela

construção de barragens;

VIII - plantar espécies nativas e recompor as populações de animais nativas.

Art. 7º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de

Barragens será formulada e executada com a participação direta das comunidades

atingidas por barragens, assegurado a elas  o direito  de participação em todas as

instâncias  governamentais  com  participação  da  sociedade  civil  que  tratem  de

questões pertinentes a esta lei.

§ 1º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de

Barragens poderá contar com um órgão específico de gestão com a atribuição de

operacionalizar o disposto neste artigo.

§  2º  -  Na  composição  do  órgão  a  que  se  refere  o  parágrafo  anterior,  haverá

paridade  entre  representantes,  titulares  e  suplentes,  de  órgãos  governamentais  e

entidades da sociedade civil, entre as quais deverão se incluir as que representem as

populações atingidas por barragens, que são beneficiárias diretas desta lei.

Art.  8º  -  O  Estado  propiciará  os  meios  e  disponibilizará  os  recursos  públicos

suficientes  para  o  exercício  e  a  implementação  dos  direitos  das  comunidades
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atingidas pela construção de barragens.

§  1º  -  A destinação  de  recursos  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo  será

suplementar aos compromissos estabelecidos entre as comunidades atingidas pela

construção de barragens e as  empresas,  privadas ou públicas,  responsáveis  pela

construção e operação de cada empreendimento e não terá repercussão sobre as

respectivas indenizações devidas por lei.

§ 2º  -  Os recursos descritos no "caput" deste artigo não se confundem com os

destinados  aos  programas  de  ações  e  medidas  mitigadoras,  compensatórias  ou

condicionantes solicitadas ao empreendedor pelo órgão ambiental técnico.

Art. 9º - A Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de

Barragens será executada com recursos públicos e privados.

§ 1º - Constituem fontes de recursos dessa política:

I  -  dotações  orçamentárias  do  Estado  e  créditos  adicionais  que  lhe  forem

destinados;

II - repasses da União;

III - recursos provenientes de contratos, convênios e outros ajustes celebrados com

instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais;

IV -  recursos das exigibilidades do sistema público de financiamento estadual  e

federal;

V - contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas;

VI  -  a  integralidade  dos  recursos  recebidos  pelo  Estado  como  compensação

financeira pelo resultado da exploração de recursos hídricos para fins de geração de

energia elétrica,  nos termos das Leis  Federais  nºs  7.990,  de 28 de  dezembro de

1989;  8.001, de 13 de março de 1990,  e 9.648,  de 27 de maio de 1998, e suas

alterações;

VII - outras rendas, bens e valores a ela destinados.

§  2º  -  As dotações orçamentárias  anuais  do  Estado  destinadas  à  execução da

Política Estadual de Apoio às Comunidades Atingidas pela Construção de Barragens

não serão inferiores, em termos reais,  à média aritmética das dotações do triênio

imediatamente anterior.

§ 3º - Os recursos a que se refere o § 1º deste artigo poderão ser utilizados como



659
____________________________________________________________________________

garantia  das  operações  de  crédito  e  subsídio  dos  encargos  a  elas  relativos,  nos

termos da legislação em vigor.

Art. 10 - É vedada a concessão de incentivos do poder público a atividades que

interfiram  ou  causem  impacto  negativo  sobre  as  comunidades  atingidas  pela

construção de barragens, tais como a construção de estradas.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação:  Conforme dados da Comissão Mundial de Barragens, ligada à ONU,

no  Brasil,  cerca  de  1  milhão  de  pessoas  já  foram  expulsas  de  suas  terras  para

construção de usinas hidrelétricas.

Barragens trazem enormes perdas sociais e ambientais, que na imensa maioria das

vezes  não  são  reparadas.  Quem  mais  sofre  com  esta  situação  são  as  famílias

expulsas, especialmente os trabalhadores rurais, que precisam reconstruir sua vida

em outro lugar, muitas vezes sem indenização suficiente, sem nenhuma assistência e

sem  condições  de  tirar  o  sustento  imediato  na  nova  terra,  quando  conseguem

conquistá-la e não engrossam as cifras do êxodo rural.

Além  desta  questão,  há  a  situação  das  comunidades  atingidas  remanescentes,

desestruturadas com a saída de parte da população e a perda de área territorial. A

realidade da “barranca” dos lagos formados em nossos rios, com a construção de

barragens,  é  extremamente  dura:  famílias  isoladas,  comércio  falido,  sistema  de

transportes  desarticulado,  dificuldade  de  escoar  a  produção,  comunidades

abandonadas  pelo  poder  público,  sem  saúde,  educação  ou  conservação  das

estradas.

Acreditamos que o Estado tem condições de promover políticas públicas capazes

de  amenizar  esta  situação.  Para  isso,  estamos  propondo  a  destinação  da

compensação financeira que o Estado recebe pela exploração de recursos hídricos

para fins de geração de energia elétrica às famílias que são atingidas por barragens,

sejam  deslocadas  ou  remanescentes  das  áreas  alagadas.  Estes  recursos  são

recebidos pelo  Estado como compensação pela perda de áreas territoriais  e pelo

impacto desta na economia.
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Nada  mais  justo  que  os  “royalties”  serem  destinados  àqueles  que  sofrem

diretamente  as  conseqüências  do  problema  que  possibilitou  a  percepção,  pelo

Estado, desses recursos. Com eles, o Estado tem condições de construir uma política

de  apoio  às  famílias  atingidas,  através  da  construção  de  programas  capazes  de

retomar o desenvolvimento nas regiões onde foram construídas usinas hidrelétricas.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 183/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 715/2007)

Dispõe sobre o emprego de soro de queijo na fabricação de laticínios e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O emprego do soro de queijo na fabricação de laticínios que exceder o

percentual legalmente permitido acarretará as seguintes penalidades:

I - apreensão do produto;

II - multa de R$200,00 (duzentos reais) a R$2.000,00 (dois mil reais).

Parágrafo único - As multas serão aplicadas em dobro em caso de reincidência.

Art. 2º - A alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias - ICMS - incidente

nas operações internas de venda de soro de queijo será de 30% (trinta por cento).

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: O emprego do soro de queijo em percentuais acima dos permitidos

pela  legislação  em  vigor  representa  fraude  e  um  desrespeito  aos  direitos  dos

consumidores.  Este  projeto  visa  dar  à  administração  estadual  competente

instrumento para coibir essas infrações. O projeto busca também - ao estabelecer

uma alíquota de 30% nas operações internas de venda do soro - desencorajar o uso

fraudulento do produto e aumentar o consumo industrial de leite produzido no Estado,

com benefícios diretos aos produtores.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

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

PROJETO DE LEI Nº 184/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 1.153/2007)

Altera o art. 1° da Lei nº 11.867, de 28 de julho d e 1995, que reserva percentual de

cargos ou empregos públicos, no âmbito da administração pública do Estado, para

pessoas portadoras de deficiência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O caput do art. 1° da Lei nº 11.867, de 2 8 de julho de 1995, passa a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1° - Fica a administração direta e indireta d o Estado obrigada a reservar 15%

(quinze  por  cento)  dos  cargos  ou  empregos  públicos,  em  todos  os  níveis,  para

pessoas portadoras de deficiência.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: A ordem jurídica e constitucional estabelecida a partir da promulgação

da  Constituição  da  República,  de  1988,  e  da  Constituição  do  Estado,  de  1989,

consagrou, aos portadores de deficiência, a prerrogativa da reserva de percentual de

cargos e empregos públicos. Por tratar-se de norma não auto-executável, foi editada

a Lei Estadual nº 11.867, de 25/7/95, que fixou em 10% o limite de vagas próprias

para o cumprimento dos dispositivos constitucionais.

No entanto,  o limite fixado pelo legislador  estadual  parece-nos um tanto  tímido,

sobretudo se considerarmos que é cada vez menor o número de vagas existentes no

serviço público.

Cabe  aqui  ressaltar  que  o  legislador  federal  foi  mais  ousado  ao  disciplinar  a

matéria, regulamentada pelo art. 5º, § 2º, da Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, que

dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias

e das fundações públicas federais. Assim reza a referida lei: "Às pessoas portadoras

de  deficiência  é  assegurado  o  direito  de  se  inscrever  em  concurso  público  para

provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que

são portadoras; para tais pessoas serão reservados até 20% (vinte por cento) das
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vagas oferecidas no concurso".

Sabemos que a Lei Federal nº 8.112/90 fala em “até 20%”, enquanto a Lei Estadual

nº 11.867/95 assegura que as vagas reservadas para os portadores de deficiência

não serão inferiores a 10%. Mesmo assim, defendemos a alteração do limite fixado

pelo legislador mineiro,  por acreditar  que tal  parcela da sociedade (portadores de

deficiência)  merece tratamento  mais  condizente com a  realidade,  tendo em  vista,

como já dissemos, a escassez de vagas no serviço público.

Nosso  projeto  não  encontra  óbices  de  natureza  constitucional,  uma  vez  que

disciplina tema da competência do Estado. 

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os Deputados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Administração

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

PROJETO DE LEI Nº 185/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.134/2008)

Altera o art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a

Política   Estadual  dos  Direitos  da   Criança   e  do  Adolescente,  cria  o  Conselho

Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 8º da Lei nº 10.501, de 17 de janeiro de 1991, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art.  8º  -  O  Conselho  Estadual  dos  Direitos  da  Criança  e  do  Adolescente  é

composto por 26 (vinte e seis) membros que representarão, paritariamente, o poder

público e a sociedade civil. Passam a integrar a representação do poder público no

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente a Secretaria de Estado

de Esportes e da Juventude, a Secretaria de Estado de Cultura e a Secretaria de

Estado de Governo.” .

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação:  Os  arts.  227  da  Constituição  da  República  de  1988,  222  da

Constituição do Estado, 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente - Lei nº 8.069, de

13/7/90 - e arts. 1º, I, e 2º da Lei Estadual nº 10.501, de 17/10/91, definem, com
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objetividade e clareza, as áreas dos direitos da população infanto-juvenil referentes à

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

São essas as áreas mínimas constitutivas do elenco dos Direitos da Infância e da

Juventude. Nesse elenco, se encontram o esporte, o lazer e a cultura.

Por força da Lei Delegada nº 112/2007 (art. 18, VIII) e do art. 2º da Lei Delegada nº

121/2007,  o  esporte,  o  lazer  e  o  protagonismo  juvenil  estão  nas  finalidades  e

competências  da  Secretaria  de  Esportes  e  da  Juventude,  além  de  matéria  anti-

drogas, e da Fundação Caio Martins.

A matéria das atribuições da Secretaria  de Esportes e da Juventude,  por  si  só,

justifica a integração dessa Secretaria ao Conselho Estadual dos Direitos da Criança

e do Adolescente - CEDCA.

Outra Secretaria, que por sua finalidade e competência (art. 2º da Lei Delegada nº

116/2007) deve compor o CEDCA é a Secretaria da Cultura.

A integração  das  Secretarias  de  Estado  acima mencionadas  tem  parâmetro  na

estrutura do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente - Conanda

-, (art. 3º do Decreto Federal nº 5.089, de 20/5/2004), que define a composição do

colegiado nacional com 28 membros, pela natureza de suas atribuições,  trazendo

para  o  Conselho,  juntamente  com os  demais  órgãos  governamentais  de  políticas

sociais básicas, maior legitimidade, em harmonia com os princípios constitucionais do

Estado brasileiro.

Com isso,  cresce a participação dos órgãos públicos das áreas específicas dos

direitos das crianças e participação popular para atender a paridade da lei  federal

sem gerar nenhum ônus para o erário público.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 186/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.087/2009)

Autoriza o Poder Executivo a criar Salas de Leitura nas Escolas da Rede Estadual

de Ensino de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar em cada escola da rede estadual

de Minas Gerais uma sala de leitura.

Art. 2° - Nas novas edificações, a sala de leitura constará na planta arquitetônica.

Art. 3° - Nas escolas em funcionamento, a direção a dequará o prédio à necessidade

da nova sala.

Art.  4º - A sala de leitura será mobiliada convenientemente para o fim a que se

destina e será abastecida com acervo pertinente, adequado e suficiente.

Art. 5º - Será designado pelo menos um professor, com formação específica, para

ser o responsável pelas atividades de mediação na sala de Leitura.

Art.  6º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei  correrão por conta das

dotações próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação:  Especialistas  em  educação  escrevem  e  dão  entrevistas  na  mídia

afirmando que  a  escola  é  desconectada  da  realidade e  que  esta  seria  uma das

razões  do  grande  desinteresse  dos  alunos  pelos  assuntos  tratados  nos  bancos

escolares. Por isso, a atualização dos conhecimentos se faz necessária e somente

pode ser feita sob determinadas condições: com a aquisição de bons equipamentos,

livros, jornais e revistas e com a criação da possibilidade de navegação pela rede

virtual de conhecimento. A escola contemporânea precisa receber especial atenção

do poder público para tornar qualificada.

É impensável uma escola moderna que não seja provida,  entre outros recursos

didáticos, de salas de leitura e de informática. Livros, revistas, jornais e materiais de

pesquisa e informações disponíveis na internet são essenciais à sobrevivência no

mundo atual.

Para a boa formação do cidadão contemporâneo, é crucial o hábito de leitura e a

compreensão dos textos  que favoreçam o entendimento  de  mundo,  bem como o

domínio da moderna tecnologia de comunicação, principalmente do funcionamento de

computadores e da internet. 

Os  Orçamentos  Federal  e  Estadual,  no  que  diz  respeito  à  manutenção  e
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desenvolvimento do ensino, prevêem gastos dessa natureza.

A criação das salas de leitura, além de beneficiar de forma direta os alunos, dará

aos professores - cuja formação contínua se impõe como uma necessidade - e à

comunidade a oportunidade de se apropriarem desses recursos e benefícios e deles

fazer uso qualitativo.

Pelo exposto, contamos com a anuência dos nobres pares à aprovação do projeto

de lei em apreço.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 187/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.323/2009)

Acrescenta inciso ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, que cria o

Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 6º da Lei nº 15.981, de 16 de janeiro de 2006, o

seguinte inciso IV:

“Art. 6º - (…)

IV - exigência de contrapartida do beneficiário com vistas à manutenção do nível de

emprego, nos termos de regulamento.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação:  Este  projeto  de  lei  visa,  em  razão  da  crise  econômico-financeira

mundial,  que  já  adquire  contorno  de  crise  social,  a  estabelecer  a  exigência  de

contrapartida com vistas  à manutenção do nível  de emprego dos beneficiários  de

financiamentos concedidos pelo BDMG.

É certo que o Estado pode oferecer crédito subsidiado, para que empreendimentos

privados  tenham sua sustentabilidade assegurada,  especialmente  num cenário  de

retração econômica mundial. Por outro lado, não se pode perder de vista os ditames

de  justiça  social  e  o  interesse  coletivo,  diante  dos  impactos  gerados  pela  crise

econômica no mercado de trabalho.
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Optou-se por inserir a referida exigência no texto da lei que dispõe sobre o Fundo

de Incentivo ao Desenvolvimento - Findes -, uma vez que se trata de um fundo de

fomento controlado pelo BDMG voltado para o financiamento de projetos de grandes

empreendimentos, que concentram grande número de empregado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 188/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.132/2009)

Dispõe  sobre  os  procedimentos  a  serem  observados  nos  contratos  de  serviços

terceirizados,  continuados  ou  não,  em  que  participa  a  administração  pública  do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Nos  novos  editais  de  licitação  de  contrat os  de  serviços  terceirizados,

continuados ou não, em que participa a administração pública do Estado de Minas

Gerais, deverá conter também as seguintes regras para a garantia do cumprimento

das obrigações trabalhistas nas contratações de serviços continuados com dedicação

exclusiva de mão de obra:

I  -  previsão de que os valores provisionados para o pagamento das férias,  13º

salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada serão depositados pela

administração pública em conta vinculada específica, que somente será liberada para

o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas seguintes condições:

a) parcial e anualmente pelo valor correspondente ao 13º salário quando devido;

b) parcialmente, pelo valor correspondente ao 1/3 de férias, quando do gozo de

férias dos empregados vinculados ao contrato;

c) parcialmente, pelos valores correspondentes ao 13º salário proporcional, férias

proporcionais  e  a  indenização  compensatória  porventura  devida  sobre  o  FGTS,

quando da demissão de empregado vinculado ao contrato;

d) ao final da vigência do contrato para pagamento das verbas rescisórias;

e) o saldo restante, com a execução completa do contrato, após a comprovação,

por  parte  da  empresa,  da  quitação  de  todos  os  encargos  trabalhistas  e

previdenciários relativos ao serviço contratado;
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II - a obrigação da contratada de, no momento da assinatura do contrato, autorizar a

administração pública contratante a fazer a retenção na fatura e o depósito direto dos

valores devidos ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS - nas respectivas

contas  vinculadas  dos  trabalhadores  da  contratada,  observada  a  legislação

específica;

III  -  previsão de que  o  pagamento  dos  salários  dos  empregados  pela  empresa

contratada deverá ocorrer por via de depósito bancário na conta do trabalhador, de

modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da administração;

IV - a obrigação de a contratada, no momento da assinatura do contrato, autorizar a

administração contratante a fazer  o desconto na fatura e o pagamento direto dos

salários e de demais verbas trabalhistas aos trabalhadores, quando houver falha no

cumprimento  dessas  obrigações  por  parte  da  contratada,  até  o  momento  da

regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis. 

Art. 2º - Subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da a administração

direta, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de

economia  mista  e  as  demais  entidades  controladas  direta  ou  indiretamente  pelo

Governo do Estado de Minas Gerais. 

Parágrafo único -  O Poder Executivo poderá editar normas para regulamentar a

fiscalização e o cumprimento desta lei, sem prejuízo de sua imediata aplicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: O projeto de lei em questão tem a finalidade de adequar a realidade

dos  contratos  administrativos  às  recentes  decisões  do  Poder  Judiciário,  que,  de

várias  formas,  obrigam  a  administração  pública  a  assumir  débitos  trabalhistas  e

previdenciários,  por  responsabilidade solidária,  mesmo quando tem a seu favor  o

texto expresso em lei.

O Tribunal Superior do Trabalho tem orientação pacífica materializada pela Súmula

n° 331,  que  doutrina  assim  no  seu  art.  4º:  “O  inadi mplemento  das  obrigações

trabalhistas,  por  parte  do  empregador,  implica  a  responsabilidade  subsidiária  do

tomador dos serviços, quanto àquelas obrigações, inclusive quanto aos órgãos da
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administração direta, das autarquias, das fundações públicas, das empresas públicas

e  das  sociedades  de  economia  mista,  desde  que  hajam  participado  da  relação

processual e constem também do título executivo judicial (art. 71 da Lei Federal nº

8.666, de 21/6/93)”.

Assim,  os  encargos  trabalhistas  e  previdenciários,  quando  não  cumpridos  pela

contratada,  passam  a  ser  de  responsabilidade  do  contratante,  no  caso,  a

administração  pública  estadual,  que  não  pode  ficar  a  mercê  de  eventual

irresponsabilidade da empresa contratada.

Desta forma, o referido projeto de lei permite à administração pública intervir nos

novos contratos de serviços terceirizados para garantir o pagamento de obrigações

trabalhistas e previdenciárias, evitando prejuízos para os cofres públicos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 189/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.205/2010)

Dispõe sobre a aquisição, no âmbito das administrações das unidades prisionais,

de alimentos produzidos pela agricultura familiar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As administrações das unidades prisionais do Estado deverão utilizar 40%

(quarenta por cento) dos recursos destinados à aquisição de gêneros alimentícios

para a compra direta de produtos oriundos da agricultura familiar, de empreendedor

familiar rural e suas organizações e cooperativas.

§ 1º - Entre os produtores rurais referidos no “caput” dar-se-á prioridade àquele cuja

atividade  se  dê  em  assentamentos  da  reforma  agrária,  comunidades  tradicionais

indígenas e comunidades  quilombolas,  preferencialmente  do  mesmo Município  ou

região em que se localizam as unidades prisionais adquirentes.

§ 2º - Caso os produtores da região não tenham capacidade de produção suficiente

para o fornecimento de alimentos necessário, a unidade adquirente poderá completá-
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lo com aquisições de produtores da região ou do Estado, nesta ordem de prioridade.

Art. 2º - O produtor rural deverá:

I - emitir o documento fiscal correspondente;

II - garantir o fornecimento regular e constante dos gêneros alimentícios;

III - garantir condições higiênico-sanitárias adequadas à produção de alimentos.

Art. 3º - Além das exigências da legislação em vigor, para que seja dispensado o

procedimento licitatório, os preços oferecidos deverão ser compatíveis com aqueles

praticados no mercado local e os produtos oferecidos deverão atender às normas de

controle de qualidade vigentes.

Art.  4º  -  O  limite  individual  de  venda  de  produtos  pelo  agricultor  familiar,

empreendedor familiar rural ou suas organizações e cooperativas deverá respeitar o

valor máximo de R$12.000,00 (doze mil reais), por Declaração de Aptidão ao Pronaf-

DAP do ano.

Art.  5º  -  O Conselho Estadual  de Política Criminal  e Penitenciária  disciplinará e

fiscalizará a observância do disposto nesta lei.

Art.  6º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  a  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação:  A compra  direta  de  produtos  da  agricultura  familiar  pelas  unidades

prisionais  do  Estado  representaria  um  aumento  imediato  de  produção  e  muitos

agricultores  seriam  beneficiados,  promovendo  geração  de  renda  e  riqueza,  com

impacto  maior  principalmente  nos  Municípios  com  menores  índices  de

desenvolvimento. Ao mesmo tempo, seria possível oferecer alimentos mais saudáveis

e  com  mais  qualidade,  devido  à  proximidade  entre  as  regiões  produtoras  e  as

unidades  de  presídios,  além  de  fazê-lo  com  um  custo  menor,  uma  vez  que

diminuiriam a intermediação e as distâncias entre fornecedores e adquirentes.

Há que se considerar ainda que a compra direta de produtos da agricultura familiar

é um processo em desenvolvimento, que será aperfeiçoado ao longo dos anos. Por

isso, seguindo norma já estabelecida pela Lei Federal nº 11.947/2009, consta no art.
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1º do projeto a possibilidade de se dispensar o percentual estabelecido de 40% nos

casos em que os produtores não tiverem como fornecer  documentos fiscais,  nem

condições de oferecer os produtos na quantidade e qualidade necessárias para o

atendimento adequado aos detentos.

O projeto objetiva ampliar no Estado os resultados esperados pela Lei Federal nº

11.947, de 16/6/2009, que determina a utilização de, no mínimo, 30% dos recursos

repassados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE -, através

do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE -, para a compra direta de

produtos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural. O Projeto de Lei nº

725/2009  dispõe  que  30%  dos  recursos  financeiros  utilizados  ou  repassados  do

Estado  para  os  Municípios  para  aquisição  de  gênero  alimentícios  no  âmbito  do

Programa Estadual de Alimentação Escolar devem ser utilizados para a compra direta

da agricultura familiar.

Assim, submeto a proposta aos nobres pares, aguardando seu regular trâmite nesta

Casa Legislativa e, ao final, a sua aprovação em Plenário.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 190/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.230/2010)

Institui meia-entrada para doadores de sangue nas condições que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° – Fica assegurado ao doador de sangue à Fun dação Centro de Hematologia

e Hemoterapia do Estado de Minas Gerais – Hemominas - o direito à meia-entrada

nos eventos esportivos realizados nos estádios e ginásios sob a administração do

Estado.

Parágrafo único – O benefício de que trata o “caput” terá a duração de seis meses

contados da data da doação.

Art. 2° – Para a concessão do benefício de que trat a esta lei, deverá o interessado

apresentar o comprovante da doação expedido pela Hemominas.

Art. 3° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.
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Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca

Justificação:  Interessa  à  generalidade  dos  cidadãos  a  existência  de  bancos  de

sangue e de hemoderivados para suprir necessidades em situações diversas.

Em Minas Gerais, criou-se a Fundação Centro de Hematologia e Hemoterapia –

Hemominas  -,  com  estabelecimentos  instalados  em  diversas  cidades,  a  qual

desenvolve ingentes esforços para captar doadores a fim de atender aos hospitais do

Estado, fornecendo-lhes sangue e hemoderivados.

Sabe-se das muitas campanhas na procura de doadores de sangue, especialmente

em períodos que antecedem festas, quando a demanda se agiganta.

O que se  objetiva  com este  projeto  de  lei  é  incentivar  pessoas  a doar  sangue

mediante  a  concessão  do  benefício  da  meia-entrada  nos  eventos  esportivos

realizados nos estádios e ginásios administrados pelo Estado de Minas Gerais.

Consideradas as razões desta proposta, conto com o apoio dos parlamentares à

sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 191/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.234/2010)

Dispõe sobre a capacitação dos Conselheiros representantes da sociedade civil nos

conselhos do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Compete aos conselhos do Estado de Minas Gerais garantir a capacitação

permanente  dos  seus  Conselheiros  representantes  da  sociedade  civil,  visando

garantir condições adequadas para:

I - atuar na formulação de estratégias de operacionalização das políticas públicas;

II - atuar no controle da execução das políticas públicas.

Art. 2º - Para efeito desta lei, consideram-se capacitação os processos formais de

transmissão e construção de conhecimentos por meio de:

I - cursos, seminários e oficinas de trabalho;

II - uso de metodologias de educação à distância;
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III - processos participativos diversos, como os fóruns de debates, as conferências e

plenárias dos conselhos.

Parágrafo único - O processo de capacitação deve ser contínuo e permanente para

garantir  a  formação  dos  Conselheiros  representantes  da  sociedade  civil,  que  se

renovam periodicamente.

Art. 3º - Consideram-se objetivos do processo de capacitação:

I  -  instrumentalizar  os  Conselheiros  representantes  da  sociedade  civil  para  o

exercício  de  sua competência  legal  através  da  disponibilização  de  informações  e

conhecimentos necessários à efetividade do controle social;

II - discutir as diretrizes e os princípios que definem as diversas políticas públicas

em que atuam, as metas a serem alcançadas e os obstáculos reais que dificultam a

sua efetivação;

III  -  fortalecer  a  atuação  dos  Conselheiros  como  elementos  catalisadores  da

participação da comunidade no processo de implementação das diversas políticas

públicas;

IV -  propiciar  aos Conselheiros a compreensão do espaço dos conselhos como

“locus”  de  manifestação  de  interesses  plurais  frequentemente  conflitivos  e

negociáveis, tendo como horizonte a eficácia das diversas políticas públicas;

V - desenvolver estratégias que promovam o intercâmbio de experiências entre os

conselhos e o incremento da articulação com suas bases;

VI  -  contribuir  para  a  formação  de  uma  consciência  cidadã  que  considere  a

compreensão ampliada da sua área de atuação e sua articulação intersetorial com

outras áreas das políticas públicas;

VII  -  contribuir  para  a  estruturação  e  a  articulação  de  canais  permanentes  de

informação  sobre  os  instrumentos  legais  (leis,  normas,  regras,  decretos  e  outros

documentos) presentes na institucionalização da sua área de intervenção.

Art. 4º - A operacionalização do processo de capacitação dos Conselheiros deve

considerar:

I - a seleção e a preparação de material informativo;

II  -  a  identificação  de  técnicos  e  parceiros  que  terão  o  papel  de  agentes

transmissores de informações, de facilitadores e catalisadores das discussões sobre
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os temas;

III  -  a  realização  das  atividades  de  capacitação  dos  Conselheiros  com  ampla

discussão dos temas, democratização das informações e exploração de dinâmicas de

grupo que facilitem a construção dos conteúdos teóricos;

IV  -  o  estabelecimento  de  parcerias  com  os  Municípios  interessados  para  que

contribuam com a capacitação dos seus Conselheiros municipais.

Art. 5º - Compete ao Estado, por meio de seus representantes em cada conselho,

oferecer  as  condições  necessárias  para  que  o  processo  de  capacitação  ocorra,

propiciando infraestrutura adequada,  não apenas para o pleno funcionamento dos

conselhos, mas também para a capacitação de Conselheiros.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: É impossível negar o papel dos conselhos estaduais na execução das

políticas públicas e principalmente no controle do cumprimento de seus princípios e

na promoção da participação da população. Em seu processo de institucionalização

no  âmbito  das  políticas  públicas,  os  conselhos,  como  instâncias  paritárias,

representam  espaços  participativos  nos  quais  emerge  uma  nova  cultura  política,

configurando-se  como  uma  prática  em  que  se  fazem  presentes  o  diálogo,  a

contestação e a negociação em favor da democracia e da cidadania.

A sua dinâmica de funcionamento varia em conformidade com as relações que se

estabelecem  entre  usuários,  gestores,  prestadores  e  servidores  públicos,  e  suas

deliberações são, em geral, resultado de negociações que contemplam a diferença de

interesses de cada segmento e representações e que garantem a transparência de

relação entre os distintos grupos que o constituem.

Essas relações, que têm como pano de fundo questões como a representatividade

de seus membros, a visibilidade de suas propostas, a transparência de sua atuação,

a  permeabilidade e a comunicação com a  sociedade,  é  que vão definir  em cada

conselho  a  qualidade  de  sua  ação.  É  possível  observar  que  o  desempenho dos

conselhos - espaço de consolidação da cidadania - está relacionado à maneira como

seus integrantes se articulam com as bases sociais, como transformam os direitos e
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as necessidades de seus segmentos em demandas e projetos de interesse público e

como participam da deliberação das diversas políticas públicas. 

Em face da diversidade que ocorre no nível de desenvolvimento da organização

dos  movimentos  sociais  e  de  mobilização  das  forças  políticas  nos  Estados  e

Municípios  do  País,  a  atuação  dos  conselhos  no  direcionamento  das  políticas

públicas deve promover a mesma facilidade de acesso de todas as representações

da sociedade às informações, quer sejam de ordem técnico-normativa, quer de ordem

econômico-jurídica, assim como deve promover a avaliação de como as informações

são entendidas e utilizadas para fundamentar as conquistas de cada segmento social,

fortalecendo a democracia, garantindo a transparência na gestão governamental e

exercendo de forma eficaz o controle social.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 192/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 711/2007) 

Institui a política estadual de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e

seus derivados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a política estadual de in centivo à produção e ao consumo de

mandioca e seus derivados.

Parágrafo único -  São considerados derivados da mandioca,  para  os  efeitos  da

política  instituída  por  esta  lei,  a  farinha,  a  fécula  (polvilho),  além  de  produtos

industrializados  que  contenham  na  sua  composição  a  mandioca,  sua  farinha  ou

fécula.

Art. 2º - Para implementação da política de que trata esta lei, compete ao Estado:

I - identificar e delimitar áreas propícias e adequadas à produção de mandioca; 

II - garantir a qualidade da mandioca e de seus derivados;

III - incentivar a comercialização e o consumo da mandioca e de seus derivados;

IV -  incentivar  projetos de pesquisa e desenvolvimento  nas áreas de  produção,

processamento e industrialização da mandioca; 

V - promover o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva da mandioca, com
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ênfase no respeito às normas ambientais, no equilíbrio econômico das atividades e

na distribuição de renda;

VI  -  registrar  e  fiscalizar  as  unidades  de  produção  agrícolas,  agroindustriais  e

industriais; 

VII - promover a formação de arranjos produtivos locais e regionais por meio de

ações e parcerias com associações, sindicatos de classe, órgãos governamentais,

instituições de crédito, pesquisa e ensino;

VIII - pesquisar e promover os aspectos culturais e folclóricos relacionados com a

produção e o consumo da mandioca.

Parágrafo único - Na execução das ações a que se refere o “caput” deste artigo

será dada prioridade à agricultura familiar. 

Art. 3° - O Estado garantirá, na implementação da p olítica de que trata esta lei, a

participação de representantes dos diversos setores econômicos e sociais envolvidos.

Art. 4º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder crédito presumido de ICMS,

até  o  valor  total  do  recolhimento  devido,  nas  operações  de  comercialização  de

mandioca e de seus derivados com os Estados que concedem isenção desse tributo

nas suas operações internas com os mesmos produtos.

Parágrafo único - O benefício fiscal a que se refere o “caput” deste artigo vigorará,

caso a caso, enquanto perdurar a situação motivadora. 

Art.  5º  -  O  Estado incluirá  na  composição de cestas  básicas  distribuídas  pelos

programas sociais de sua responsabilidade ou participação, bem como nas situações

emergenciais, a farinha ou a fécula da mandioca.

Art. 6° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado - Almir Paraca.

Justificação: A mandioca é o produto agrícola que mais se adapta ao semi-árido

brasileiro. Trata-se de uma cultura tolerante a solos de baixa fertilidade e a regime de

chuvas reduzido e distribuído irregularmente.

A cultura da mandioca é muito presente em todo o Estado, e os produtos dela

derivados são apreciados. Além disso, exerce função de grande importância social e

econômica, sobretudo para as populações que vivem nas regiões Norte, Noroeste e
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Vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Rio Doce. A riqueza gerada pela produção e

pelo  processamento  da  mandioca proporciona  trabalho e  renda  para  milhares  de

famílias rurais.

Apesar da grande diversidade, podem-se identificar três tipos básicos de sistemas

para a produção de mandioca: a unidade doméstica, a unidade familiar e a unidade

empresarial. 

A unidade doméstica usa mão-de-obra familiar, não utiliza tecnologias modernas,

pouco participa do mercado e dispõe de capital de exploração pequeno. A unidade

familiar,  ao  contrário  da  doméstica,  já  adota  algumas  tecnologias,  tem  uma

participação  significativa  no  mercado  e  dispõe  de  capital  de  exploração  maior.  A

unidade empresarial se caracteriza pela contratação de mão-de-obra de terceiros. As

unidades empresariais, juntamente com as unidades do tipo familiar, respondem pela

maior parte da produção.

A política estadual  de incentivo à produção e ao consumo de mandioca e seus

derivados  que  ora  propomos  parte  do  pressuposto  de  que  o  setor  precisa  se

organizar para se desenvolver. Para isso é fundamental que se estimule a produção,

o processamento, a industrialização, a comercialização e a distribuição, por meio de

uma ação coordenada pelo Governo do Estado, por meio de seus órgãos de apoio,

em  articulação  com  os  Municípios,  associações,  entidades  de  classe  e  o  setor

privado.

Já  que  suas  propriedades  nutricionais  são  bastante  importantes,  os  produtos

originários da mandioca poderiam ter  a sua utilização intensificada em programas

sociais do Governo Federal, do Governo Estadual e dos Municipais. Por essa razão,

visando a assegurar novo mercado para os derivados da mandioca, estabelecemos

nesse projeto que integre as cestas básicas distribuídas pelo Estado e Municípios a

farinha ou a fécula de mandioca.

Entretanto, o setor só se desenvolverá se todas essas medidas vierem associadas

e ações fiscais que garantam competitividade ao produto mineiro. Estados como a

Bahia, Paraíba, entre outros, gozam de isenção de ICMS nas operações internas com

farinha e demais produtos originários da mandioca. O projeto, calcado no art. 225 da

Lei nº 6.763 de 1975, autoriza o Estado a estabelecer condições equivalentes para o
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produto mineiro, ou seja, conceder, quando necessário e justificável, aos produtores e

aos estabelecimentos industrializadores o crédito presumido de ICMS para operações

de venda de produtos a esses Estados.

A criação de fábricas de farinha, de fécula, de biscoitos e outros derivados junto

com as pequenas farinheiras em todas as regiões do Estado, e o estímulo à produção

doméstica e familiar certamente irão contribuir de forma concreta para a criação de

postos de trabalho, para a geração de renda e prosperidade econômica e social no

campo,  sobretudo  naquelas  localidades  com  baixo  Índice  de  Desenvolvimentos

Humano - IDH. 

Portanto, é necessário que os nossos pares se tornem nossos aliados e parceiros

nesse esforço conjunto para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 193/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 589/2007)

Dispõe sobre o detalhamento das contas de telefone das operadoras de telefonia

fixa do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  contas  de  telefone discriminarão pormenorizadamente  os  seguintes

dados das chamadas que compõem o valor da cobrança:

I - data da ligação;

II - hora, minuto e segundo do início e do término da ligação;

III - duração da ligação;

IV - número discado e sua localidade de origem ou número e localidade de origem

da ligação, em caso de ligação a cobrar;

V - valor cobrado pela chamada;

VI - modalidade e descrição do serviço prestado.

Parágrafo único - O detalhamento a que se refere o “caput” deste artigo engloba a

totalidade  das  chamadas  efetuadas  e  das  recebidas  a  cobrar  pelo  número  de

telefone, abrangido pela conta, até mesmo as que integram a franquia de pulsos das
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operadoras.

Art. 2º - O disposto nesta lei aplica-se compulsoriamente às empresas de telefonia

fixa,  sendo  vedada  qualquer  exigência  ao  usuário  para  que  se  proceda  ao

detalhamento da conta.

Art.  3º  -  A conta  de  telefone conterá  tabela  informando os  valores  de tarifação

utilizados na cobrança.

Parágrafo único - A inexistência da tabela a que se refere o “caput” deste artigo

acarreta a inexigibilidade de pagamento da conta, sem qualquer ônus para o usuário.

Art. 4º - Os valores cobrados pela conta de telefone que não forem detalhados na

forma desta lei não poderão ser exigidos pelas operadoras de telefone.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  art.  24,  VIII,  da  Constituição  Federal,  e  o  art.  10,  XV,  “h”,  da

Constituição Estadual,  dispõem acerca da competência concorrente entre União e

Estado acerca de matéria de responsabilidade por dano ao consumidor.

Por  sua vez,  o  art.  6º,  VIII,  da  Lei  nº  8.078,  de  1990,  garante  ao  usuário  dos

serviços de telefonia fixa o direito à informação adequada e clara sobre os serviços

que lhe são prestados. Ocorre que as operadoras de telefonia fixa somente informam

detalhadamente os valores das ligações interurbanas, o que na maioria das contas

telefônicas  não  representam  o  maior  valor  cobrado.  O  detalhamento  das  demais

chamadas  telefônicas  que  compõem  o  valor  da  conta  só  é  conseguido  após  os

usuários percorrerem uma trilha tortuosa, na busca de uma informação que por direito

deveria  estar  estampada  e  discriminada  na  conta  telefônica,  para  fins  de

comprovação dos serviços de telefonia prestados e cobrados.

Ademais, o usuário não recebe a menor informação por intermédio da conta acerca

do  valor  da  tarifação  que  é  utilizada  pela  operadora.  O  detalhamento  de  tais

chamadas representa uma garantia para os usuários de possíveis erros e até mesmo

abusos  que  possam  estar  sendo  cometidos  pelas  operadoras.  Por  estas  razões,

apresento esse projeto de lei  aos pares desta egrégia Casa Legislativa, contando

com sua aprovação.



679
____________________________________________________________________________

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 27/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 194/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.223/2009)

Torna obrigatória a utilização de detectores de metais nos veículos destinados ao

transporte rodoviário intermunicipal de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Nos  contratos  de  delegação  de  prestação  de  serviço  de  transporte

rodoviário  coletivo  intermunicipal,  será  exigida  a  utilização  de  equipamento  de

detecção de metais,  de modo a impedir  a entrada, nos veículos,  de pessoas que

portem armas capazes de colocar em risco a segurança dos passageiros.

§ 1º - O Estado promoverá, no prazo de noventa dias, a alteração dos contratos em

vigência na data da publicação desta lei, a fim de adequá-los ao disposto nesta lei.

§ 2º - Findo o prazo estabelecido no § 1º, será concedido aos delegatários o prazo

de noventa dias para se adaptarem às exigências desta lei.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o delegatário do serviço

de transporte intermunicipal de passageiros a:

I - advertência formal, na primeira autuação;

II - multa no valor de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas

Gerais) a 1.000.000 (um milhão) de Ufemgs.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 195/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.111/2008)

Institui o Dia da Comunidade Japonesa no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o dia 18 de junho como o Dia da Comunidade Japonesa, o
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qual passa a integrar o calendário oficial do Estado.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Em 18/6/2008, comemoram-se cem anos da imigração japonesa no

Brasil. O primeiro navio com imigrantes japoneses, Kasato Maru, aportou em nosso

país nessa data, dando início a uma parceria hoje centenária. 

Atualmente, existem no Brasil 1.500.000 japoneses e descendentes, sendo a maior

população  japonesa  fora  do  Japão.  Em  Minas  Gerais,  a  comunidade  japonesa

contribui  de  maneira  decisiva  para  o  desenvolvimento  econômico  do  Estado,

principalmente na região do Vale do Aço. A presença empreendedora dos japoneses

e seus descendentes no Estado tem como símbolo o primeiro grande investimento do

Japão no exterior  depois da 2ª Guerra Mundial: a construção da Usiminas, hoje o

maior complexo produtor de aços planos da América Latina. 

Além de reforçar os laços de amizade, a instituição do dia 18 de junho como Dia da

Comunidade Japonesa será também uma oportunidade para consolidar ainda mais

as relações comerciais entre Minas Gerais e o Japão. Nos últimos quatro anos, as

exportações mineiras para aquele país cresceram 79,3%. Em 2007, o Japão figurou

na 5º posição entre os países que mais importam produtos de Minas Gerais e foi o 9º

país com mais exportações para o Estado.

Portanto,  é  de  grande  justeza  a  homenagem  a  essa  comunidade  que  tanto

contribuiu e continua a contribuir para o desenvolvimento do Estado. 

Pela  importância  do  tema,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a

aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 196/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.429/2008)

Torna obrigatória a apresentação da Caderneta de Saúde da Criança ou do Cartão

da Criança no ato de inscrição de crianças em creches, escolas maternais, jardins de

infância e no pré-escolar, da rede pública ou particular e dá outras providências.



681
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória em todo território estadual a apresentação da Caderneta de

Saúde da Criança ou do Cartão da Criança no ato de inscrição de crianças para

admissão em creches, escolas  maternais,  jardins  de infância e no pré-escolar,  da

rede pública ou particular. 

§  1º  -  A Caderneta  de Saúde da Criança ou o Cartão da Criança deverá estar

atualizado em todos os itens de acompanhamento, no ato da apresentação.

§ 2º - Em relação à situação vacinal, as crianças deverão estar imunizadas com

todas as vacinas contidas no calendário básico de imunização. 

Art. 2º - Os pais ou responsáveis pelas crianças que já estiverem freqüentando os

estabelecimentos referidos no artigo anterior terão o prazo de trinta dias, a contar da

data da publicação desta lei, para a apresentação do comprovante exigido.

Art.  3º  -  A observância do que dispõe esta lei  será fiscalizada pelos  Conselhos

Tutelares Municipais.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A vacina é o procedimento que visa produzir anticorpos no organismo,

contra  determinado  agente  infeccioso,  antes  que uma infecção  seja  causada  por

aquele agente. A prevenção de algumas doenças tem maior relevância na infância, já

que alguns distúrbios  comuns,  se mal curados nesse período da vida,  podem ter

conseqüências  irreversíveis.  A  vacina  é  a  maneira  mais  simples  e  eficiente  de

prevenir algumas doenças.

Sendo assim, faz-se necessária a vacinação de todas as crianças e, principalmente,

das crianças que estão sendo escolarizadas, já que estas mantêm contato direto com

outras, haja vista que a vacina inibe a ação de um agente infeccioso.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 197/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.191/2009)

Dispõe sobre a adaptação dos veículos do Sistema Estadual de Transporte Coletivo
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Intermunicipal de passageiros com dispositivos de acesso às pessoas portadoras de

necessidades especiais, aos obesos, às gestantes e aos idosos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os veículos do Sistema Estadual de Transporte coletivo Intermunicipal de

passageiros  disponibilizarão  dispositivos  que  facilitem  o  acesso  das  pessoas

portadoras de necessidades especiais, obesos, gestantes e idosos.

§  1º  -  Os  dispositivos  de  que  trata  esta  lei  serão  instalados  em  veículos  de

transporte de passageiros, conforme parecer técnico do órgão estadual competente,

observados os seguintes requisitos:

I - reserva de espaço interno, com equipamento de fixação para, pelo menos, duas

cadeiras de rodas;

II - remoção de obstáculos internos que dificultem a passagem das pessoas a quem

se refere esta lei;

III - instalação de, pelo menos, dois assentos adequados à utilização por idosos,

gestantes e obesos.

§ 2º - Os veículos adaptados com os dispositivos de acesso de que trata esta lei

terão identificação sensorial própria e não serão de uso exclusivo dos portadores de

necessidades especiais.

§ 3° - Os veículos com as adaptações a que se refer e o § 2º circularão em horários

fixos,  de  conhecimento  da  população,  em  proporção  a  ser  definida  pelo  órgão

estadual competente, respeitado o limite de, no mínimo, um veículo por empresa com

frota acima de vinte veículos, atendendo-se a todos os Municípios

Art. 2º - Caberá às empresas concessionárias de transporte coletivo a instalação,

em seus veículos de transporte de passageiros, de dispositivos que facilitem o acesso

às pessoas portadoras de necessidades especiais, obesos, gestantes e idosos, sob a

supervisão do órgão estadual competente.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O projeto de lei que ora apresento para apreciação desta egrégia Casa

tem por finalidade dispor sobre a adaptação dos veículos do Sistema Estadual de
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Transporte  Coletivo  Intermunicipal  de  passageiros  com  dispositivos  de  acesso  às

pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais,  aos  obesos,  às  gestantes  e  aos

idosos.

Este projeto de lei  tem o intuito de permitir  a solução do problema de acesso e

adaptação  dos  veículos  do  transporte  coletivo  intermunicipal  para  utilização  de

pessoas com dificuldades de locomoção, deficientes ou não, com a aplicação de ação

solidária que reverte em reflexos positivos à comunidade em geral.

Os  direitos  das  pessoas  portadoras  de  deficiência  ou  com  dificuldades  de

locomoção  estão  consagrados  nas  normas  constitucionais  e  federais,

compreendendo  desde  o  desenvolvimento  de  diferentes  ações  que  compõem  a

prevenção das deficiências até a promoção da qualidade de vida dessas pessoas,

assegurando, assim, sua inclusão na sociedade e a igualdade de oportunidades.

Embora  a  legislação  trate  desses  mecanismos  de  acesso  beneficiando  os

portadores  de  necessidades  especiais,  o  alcance  social  das  normas  pode  ser

ampliado,  para  que  uma  parcela  significativa  de  usuários  possa  contar  com  os

benefícios desse serviço público adaptado, como é o caso dos idosos, das gestantes

e dos obesos,  das pessoas portadoras de  deficiência temporária e daquelas  com

dificuldade de locomoção.

Como é do conhecimento geral,  o direito da pessoa portadora de necessidades

especias, de acesso a veículos adaptados na utilização do transporte coletivo está

previsto no art. 227, § 2º, da Constituição da República.

Cabe aos Estados, bem como à União e aos Municípios, legislar concorrentemente

acerca da proteção e da efetivação de medidas necessárias à perfeita realização e

garantia desse direito. Em relação à prestação dos serviços de transportes coletivos,

a entidade federativa em cuja competência esses serviços se encontram será o ente

que deverá prestá-los.

Assim, a proposta deste parlamentar  visa a atingir  todas essas pessoas no seu

direito  de ir  e  vir,  com principal  objetivo  de  implementar  dispositivos  em veículos

pertencentes ao sistema de transporte coletivo  intermunicipal,  para atingir  o  bem-

estar dos usuários com dificuldades de locomoção, e permitir  que eles possam ter

melhor qualidade de vida.
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O projeto prevê sistemática para amenizar as dificuldades enfrentadas tanto pelas

pessoas  portadoras  de  necessidades  especiais  quanto  pelas  pessoas  com

mobilidade reduzida, em conformidade com os dispositivos da Lei Federal nº 10.098,

de  19/12/2000,  que estabelece  normas  gerais  e  critérios  básicos  para  a  matéria,

principalmente para atender ao art. 16, que assegura acessibilidade aos veículos de

transporte coletivo de acordo com normas técnicas específicas.

Com a aprovação desta  proposição,  sendo seus  dispositivos  editados  em texto

legal, esta Casa estará oferecendo mecanismos adequados para permitir o acesso ao

transporte  coletivo  intermunicipal  a  todo  cidadão  que  enfrenta  diariamente

dificuldades  de  locomoção,  o  que  acarretará,  na  prática,  verdadeiro  exercício  do

direito da cidadania.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 198/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.644/2008)

Dispõe sobre a concessão de benefício fiscal com o objetivo de apoiar programas

de incentivo ao turismo no Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – Será concedido desconto de 50% (cinqüenta por cento) sobre o valor das

multas e dos juros de mora referentes a crédito tributário inscrito em dívida ativa até

31 de dezembro de 2007 ao contribuinte que apoiar financeiramente programa ou

serviço de incentivo ao turismo no Estado, mediante repasse financeiro ao Fundo de

Assistência ao Turismo – Fastur –, de que trata a Lei nº 15.686, de 20 de julho de

2005, nos termos desta lei.

§ 1º – O disposto no “caput” deste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito

em  dívida  ativa  e  decorrente  de  ato  praticado com evidência  de  dolo,  fraude  ou

simulação por parte do sujeito passivo. 

§  2º  –  O  desconto  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  incidirá  sobre  o  crédito

tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004.

Art. 2º – Para fazer jus ao desconto de que trata o art. 1º, o contribuinte, observados

os prazos, a forma e as condições estabelecidos em regulamento, deverá:
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I – requerer o pagamento do crédito tributário, nos termos desta lei;

II – comprovar o repasse ao Fastur de montante equivalente a 25% (vinte e cinco

por cento) do valor das multas e dos juros de mora referentes ao crédito tributário a

que se refere o “caput” do art. 1º.

§ 1º – A apresentação do requerimento de que trata o inciso I  do “caput” deste

artigo importa confissão do débito tributário.

§  2º  –  Os valores repassados ao Fastur  serão destinados  ao financiamento  de

programa ou serviço que tenha como objetivo a realização de política especificada no

art.  3º da Lei nº 12.398, de 12 de dezembro de 1996, que dispõe sobre o Plano

Mineiro de Turismo.

§ 3º – Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, o repasse de que

trata o inciso II  do “caput”  deste artigo poderá, a critério do órgão fazendário, ser

efetuado parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

Art. 3º – Sobre o valor do desconto de que trata o “caput” do art. 1º, bem como

sobre os valores repassados nos termos do inciso II do art. 2º, não serão devidos

honorários advocatícios.

Art.  4º  –  O  sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa

correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções

civis,  penais  ou tributárias,  e ao pagamento,  com todos os acréscimos legais,  do

crédito tributário dispensado nos termos do “caput” do art. 1º.

Art. 5º – Os dados referentes à execução dos programas financiados com recursos

repassados ao Fastur conforme disposto nesta lei terão ampla divulgação, nos termos

de regulamento.

§ 1º – Na divulgação a que se refere o “caput” deste artigo constará a menção do

apoio institucional  do governo do Estado de Minas Gerais,  bem como mensagem

alusiva à educação fiscal.

§  2º  –  As  entidades  representativas  dos  diversos  segmentos  do  turismo  terão

acesso à informação referente aos recursos repassados ao Fastur nos termos desta

lei.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Constituição Estadual estabelece, em seu art. 242, que o Estado

apoiará e incentivará  o turismo como atividade econômica,  reconhecendo-o como

forma de promoção e desenvolvimento social e cultural.

Por sua vez, a Lei nº 12.398, de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo

e dá outras providências, estabelece textualmente, no inciso III de seu art. 7º, que,

para  fazer  face  às  despesas  de  sua  execução,  o  Estado  utilizará,  entre  outros

recursos, “incentivos financeiros e fiscais”.

O  projeto  ora  apresentado  tem  em  vista  exatamente  incentivar  o  alcance  dos

objetivos estabelecidos não apenas na Lei nº 12.398, mas também na Lei nº 14.368,

de  2002,  que estabelece  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do  Ecoturismo.

Trata-se de conceder uma oportunidade ao contribuinte que, estando inadimplente

para com o Estado, tem a oportunidade de obter um desconto substancial nas multas

e juros que incidem sobre o seu débito, desde que comprove a aplicação de recursos

no Fundo de Assistência ao Turismo – Fastur.

Com  a  aprovação  deste  projeto,  o  Estado  ganhará  duplamente,  pois,  além  de

receber créditos em muitos casos inscritos desde longa data na dívida ativa, ou seja,

de  difícil  recuperação,  terá  reforçado  o  caixa  do  Fastur,  o  que  possibilitará  o

oferecimento  de  crédito  para  o  fortalecimento  da  indústria  do  turismo  em  nosso

Estado.

Conforme é de amplo conhecimento, o turismo é hoje um dos principais geradores

de emprego e renda no País, tendo também considerável importância social, uma vez

que possibilita a fixação do homem no interior. Além disso, essa indústria proporciona

ao  viajante  um incremento  em termos  de  cultura,  bem  como o  fortalecimento  de

várias atividades no ramo do comércio e da prestação de serviços.

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos

tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a

arrecadação  corrente  do  imposto.  Além disso,  como já  aconteceu no passado,  a

possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral
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são de difícil recebimento.

Por essas razões, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação desta matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 199/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.698/2008)

Dispõe sobre a instalação de sinalização tátil,  sonora e visual nas dependências

dos bens de uso público, a fim de possibilitar acessibilidade aos deficientes visuais e

auditivos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nas dependências dos bens de uso público será instalada sinalização tátil,

sonora e visual, nos termos preconizados pela ABNT/NBR 9.050/2004, destinada à

acessibilidade dos deficientes visuais e auditivos.

§ 1º - Sinalização tátil é aquela que é realizada através de caracteres em relevo,

pelo sistema Braille ou figuras em relevo. 

§ 2º - Sinalização sonora é aquela que é realizada através de recursos auditivos.

§ 3º - Sinalização visual é aquela que é realizada através de textos ou figuras.

Art.  2º  -  A  acessibilidade  aos  deficientes  visuais  obedecerá  à  comunicação  e

sinalização tátil  direcional  e  de  alerta,  nos  pisos,  acessos  às  escadas,  portas  de

banheiros, sinalização sonora no interior dos elevadores e botoeiras em braille.

Art. 3º - As sinalizações informativas, indicativas e direcionais para as pessoas com

deficiência  visual  e  auditiva  propiciarão  condições  adequadas  e  seguras  de

acessibilidade autônoma, devendo não só estar vinculadas à circulação principal mas

também às circulações de emergência, quando existirem.

Art.  4º  -  A  acessibilidade  aos  bens  tombados  deverá  observar  os  critérios

específicos estabelecidos na ABNT e aprovados pelos órgãos do patrimônio histórico

e cultural competentes.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Art. 6º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado
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Justificação: Promover acessibilidade aos deficientes visuais e auditivos tem sido

preocupação do governo e da sociedade nas últimas décadas. A sociedade tem se

adaptado cada vez mais para poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas

com deficiência. Simultaneamente, elas se preparam para assumir seus papéis na

sociedade.

Os avanços alcançados pelos movimentos daqueles  que defendem as minorias,

entre essas a das pessoas portadoras de deficiência, geraram ganhos reais quanto à

inserção social e econômica desses grupos, e já foram diversas as vitórias desse

segmento. 

No entanto, ainda há muito que conquistar. Por isso, a proposição que se apresenta

busca exatamente a realização de mais uma conquista, que é dar acessibilidade e

autonomia ao segmento das pessoas com deficiência visual e auditiva, de forma a

minimizar as lacunas ainda existentes, uma vez que adaptar os bens de uso público

às  necessidades  das  pessoas  com  deficiência  é  exigência  legal  e  não  ato  de

benevolência. Portanto, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto

de lei em análise.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 200/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 3.156/2009)

Altera  o  inciso  V  do  art.  2º  da  Lei  nº  16.685,  de  11  de  janeiro  de  2007,  que

estabelece normas para os estabelecimentos comerciais  que oferecem serviço de

locação de computadores para acesso à internet e prática de jogos eletrônicos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O inciso V do art. 2º da Lei nº 16.685, d e 11 de janeiro de 2007 passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

V - (...)

d) placa com os dizeres “A exploração sexual de crianças e adolescentes é crime.

Denuncie a pedofilia”.

Parágrafo único -  Nas placas a que se refere este artigo constará o número do
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serviço disque-denúncia, com a indicação de que a denúncia é gratuita e sigilosa.”.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Vivemos um momento crítico no País  e todos  estamos assustados

com a divulgação do número crescente de abuso sexual de crianças e adolescentes,

ora praticado por  estranhos,  ora por  amigos da família  ou mesmo pelos  próprios

familiares. 

A expressão “pedofilia” clama por uma postura imediata de repugnância e tem sido

usada pela mídia com a intenção séria e urgente de alertar a população sobre as

denúncias  crescentes  de  abuso  sexual  dos  inocentes  e  indefesos.  Pretendemos

alertar a todos os que transitam nos estabelecimentos comerciais onde encontramos

disponível o serviço de locação de computadores para acesso à internet e prática de

jogos eletrônicos. Afinal, é notório que a pedofilia tem na internet um dos facilitadores

para a prática deste crime. 

Nossa sociedade deve e precisa se levantar contra a pedofilia e este é momento.

Desta forma contamos com o apoio de todos nossos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 201/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.528/2009)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sanitários  nos  postos  de  pedágio  das  rodovias

estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as concessionárias das rodovias estaduais privatizadas obrigadas a

disponibilizar gratuitamente aos usuários instalações sanitárias em todos os postos

de pedágio, nos dois sentidos das rodovias estaduais onde for realizada a cobrança

de pedágio.

Parágrafo único -  Os sanitários  de que trata o “caput”  deste  artigo  deverão ser

instalados em caráter  permanente e deverão ser adequados à legislação vigente,

sobretudo  no  que  se  refere  à  acessibilidade  dos  portadores  de  necessidades
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especiais.

Art. 2º - O órgão estadual de vigilância sanitária fica responsável pela fiscalização

das condições de higiene nas instalações sanitárias a que se refere o art. 1º desta lei.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no prazo de cento e vinte dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei objetiva corrigir uma situação na qual os usuários

das rodovias estaduais privatizadas não dispõem de instalações sanitárias nos postos

de pedágio, mesmo pagando tarifas caras pela conservação das referidas rodovias.

Na maioria das vezes, os usuários das rodovias estaduais, mais conhecidas como

MGs, quando necessitam utilizar sanitários, usam instalações de restaurantes à beira

dessas rodovias, sendo que nem sempre essas instalações apresentam condições

higiênicas adequadas.

Assim, idosos, gestantes, crianças e portadores de necessidades especiais ficam

privados de instalações adequadas para seu uso, devido à inexistência de dispositivo

legal que obrigue as empresas concessionárias a oferecerem tal serviço.

Dessa forma, solicito aos colegas Deputados a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 202/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.878/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural do Congado de Rio Piracicaba,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Cultural do Congado de

Rio Piracicaba, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A  entidade  em  epígrafe  vem  prestando  relevantes  serviços  e

melhoramentos  necessários  ao  bem-estar  de  seus  associados,  dentro  de  suas
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possibilidades.

Sendo declarada de utilidade pública terá maiores facilidades para desenvolver seu

trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres Deputados para aprovação deste

projeto,  considerando  que  a  entidade  preenche  todos  os  requisitos  exigidos  pela

legislação em vigor.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 203/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.082/2010)

Declara de utilidade pública a Associação de Pais, Alunos, Mestres e Amigos do

Colégio Presbiteriano Comenius - Aspama -, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Pais, Alunos, Mestres e

Amigos do Colégio Presbiteriano Comenius - Aspama -, com sede no Município de

Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A  Associação  de  Pais,  Alunos,  Mestres  e  Amigos  do  Colégio

Presbiteriano Comenius – Aspama – é uma entidade sem fins lucrativos, comunitária,

com duração por prazo indeterminado e que tem por finalidades envolver, mobilizar e

motivar a comunidade escolar e a população em geral, desenvolvendo ações visando

à formação do ser integral.

São  realizados  encontros,  simpósios,  congressos  e  outros  eventos  regionais  e

nacionais com o objetivo de expandir e melhorar a capacitação técnico-pedagógica

das escolas de Uberaba e região. Além disso, com as doações que a Associação

recebe, é possível auxiliar diversos asilos e creches e promover eventos para uma

parcela  da  população  que  encontra,  nos  voluntários  da  entidade,  amor,  carinho,

solidariedade e, principalmente, condição de ter uma melhor qualidade de vida.

À frente de sua direção, a entidade conta com profissionais de reputação ilibada
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que idealizam sempre a valorização do ser humano e sua capacitação educacional e

emocional para a vida.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais prestados por pessoas de idoneidade

incontestável, sem finalidades lucrativas, e com o fim único de promover o bem-estar

social, solicito o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 204/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.536/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos

Agricultores do Município de Pingo d'Água, com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores Rurais

e Pequenos Agricultores do Município de Pingo d'Água, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Agricultores do

Município de Pingo d'Água - Atrupan -, com sede na Praça da Legislação, nº 105,

Centro, nesse Município, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que não remunera

os membros de sua administração sob nenhum pretexto e reverte a totalidade das

receitas e rendas apuradas à consecução de suas finalidades estatutárias. Tem por

objetivo a integração dos trabalhadores rurais e pequenos agricultores e o fomento da

produção e  comercialização de produtos  agropecuários,  em prol  da  melhoria  das

condições socioeconomicas de seus filiados. 

A Atrupan preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública.

Assim, espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa à aprovação desta

proposição.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso
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I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 205/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.095/2010)

Declara de utilidade pública o Instituto Esem Associação de Trabalhos Voluntários,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  “  Instituto  Esem  Associação  de

Trabalhos Voluntários, com sede no Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  Instituto  Esem  Associação  de  Trabalhos  Voluntários  presta

relevantes serviços de atendimento às crianças, oferecendo educação, alimentação,

promoção da saúde, cultura, lazer, esporte, estudo e pesquisa, além de desenvolver

outras iniciativas destinadas à comunidade.

Sendo declarada de utilidade pública terá maiores facilidades para desenvolver seu

trabalho, pelo que conto com o apoio dos nobres Deputados para aprovação deste

projeto,  considerando  que  a  entidade  preenche  todos  os  requisitos  exigidos  pela

legislação em vigor.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 206/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 526/2007)

Declara de utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede no Município de

Belo Horizonte. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública a Organização Ponto Terra, com sede no

Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.
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Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei em apreço visa a declarar de utilidade pública a

Organização Ponto Terra, com sede no Município de Belo Horizonte, a qual tem como

objetivo  a  promoção  de  ações  de  proteção  e  conservação  do  meio  ambiente,  o

desenvolvimento  de  projetos  que  harmonizem  a  biodiversidade,  a  participação,

juntamente  com  organismos  oficiais  e  não  governamentais,  no  planejamento,  na

fiscalização e na regulação do setor.

Trata-se de uma associação civil  não governamental e pessoa jurídica de direito

privado, de natureza filantrópica e sem finalidade lucrativa. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 207/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 544/2007)

Declara de utilidade pública o Itapoã Sport Club, com sede no Município de Santa

Rita de Jacutinga.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de utilidade pública  o  Itapoã Sport  Club,  com sede no

Município de Santa Rita de Jacutinga.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  Itapoã  Sport  Club  é  uma  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos,

constituída em 10/3/68, com sede em Santa Rita de Jacutinga, tendo por finalidade

proporcionar  a  difusão  do  civismo  e  da  cultura  física,  principalmente  do  futebol,

podendo,  ainda,  desenvolver  todas  as  modalidades  esportivas  amadoras

especializadas, incluindo o futebol feminino e a realizar reuniões e eventos de caráter

social e cultural. É uma entidade de grande importância para a população local, que

pode usufruir da prática de esportes, principalmente o futebol. É de relevante valor

para os jovens, pois contribui tanto para o seu crescimento físico, quanto para o seu

desenvolvimento psicológico. Por esses motivos é que me junto aos nobres pares em
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favor da aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 208/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 545/2007)

Declara de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede no Município de

Campos Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Lar São Vicente de Paulo, com sede

no Município de Campos Gerais.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Lar São Vicente de Paulo é um associação civil de direito privado,

beneficente, caritativa e de assistência social, sem fins econômicos, fundado em julho

de 1992 tem por finalidade a prática da caridade cristã no campo da assistência social

e da promoção humana, visando especialmente a manter estabelecimento destinado

a  abrigar  pessoas  idosas  de  ambos  os  sexos,  proporcionando-lhes  assistência

material,  moral  e  espiritual,  tais  como:  alimentação,  vestuário,  medicamento,

assistências médico-dentária e religiosa; organizar e manter as dependências que se

fizerem necessárias e que se regerão por regimentos internos específicos aprovados

pela diretoria: criar, manter e, se possível, estender tais serviços a famílias e pessoas

necessitadas. Por esses motivos é que solicito aos nobres pares a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 209/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 550/2007)

Declara de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube, com sede no Município de
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Conceição da Barra de Minas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Santa Cruz Futebol Clube, com sede

no Município de Conceição da Barra de Minas.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Santa Cruz Futebol Clube, com sede no Município de Conceição da

Barra  de  Minas,  é  sociedade  civil  sem  fins  lucrativos  que  atua  na  difusão  de

atividades sociais, cívico-culturais e desportivas.

Os  requisitos  pelos  quais  as  associações  e  fundações  constituídas  no  Estado

podem ser  declaradas de utilidade pública estão  enunciados no art.  1º  da Lei  nº

12.972, de 1998, modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica,  funciona há mais  de  um ano,  e sua diretoria  é

formada por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Diante  do  exposto,  ressaltamos  a  importância  dos  serviços  que  presta  à

comunidade e contamos com o apoio dos colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 210/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 557/2007)

Dispõe sobre  a divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia  através da  frota

oficial da Polícia Militar, da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia deverá ser feita através da

frota oficial  da Polícia Militar,  da Polícia Civil  e do Corpo de Bombeiros Militar  do

Estado de Minas Gerais.
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Art. 2º - A divulgação de que trata o artigo anterior se dará através de adesivos de

tamanho e forma que permitam fácil  leitura, à distância e em movimento, com os

seguintes dizeres:

“RECLAMAÇÕES, ELOGIOS E SUGESTÕES

DISQUE OUVIDORIA DA POLÍCIA : (31) 3274-0625”

Art.  3º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia nas viaturas oficiais

de  patrulhamento  ostensivo  materializará,  mais  uma  vez,  o  desejo  da  instituição

policial de se sofisticar e se depurar para o eficiente enfrentamento à criminalidade,

buscando na sociedade seu maior aliado.

De acordo com uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos de Criminalidade e

Segurança Pública da Universidade Federal de Minas Gerais - CRISP -, de cada três

vítimas  de  violência  policial  em  Minas  Gerais,  duas  não  tomam  nenhum  tipo  de

providência contra o agressor. Essa apatia pode estar relacionada ao alto número de

pessoas que não conhecem a Ouvidoria. Cerca de 78% dos entrevistados afirmaram

nunca terem ouvido  falar  da  existência  da Ouvidoria da Polícia  de  Minas  Gerais,

criada em 1998. A pesquisa revelou ainda que 64,5% das vítimas não denunciaram a

violência policial que sofreram por não saberem da existência de um órgão próprio

para isso. Portanto, a maior divulgação do telefone da Ouvidoria da Polícia fortalecerá

o trabalho atualmente desenvolvido no combate a crimes e impunidade dentro do

aparelho policial, contribuindo também para o fortalecimento das corporações, que

poderão elaborar mecanismos que inibam essas ocorrências, defendendo-as de seus

maus policiais e acarretando de imediato a satisfação e confiança da população nas

instituições policiais.

É por essas razões que esperamos contar com o apoio dos nobres pares desta

Casa para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 211/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 567/2007)

Dispõe sobre a criação do Relatório de Impacto de Segurança Pública - RISE.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  criado  o  Relatório  de  Impacto  de  Seg urança  Pública  -  RISE  -,

destinado a garantir a segurança pública da comunidade existente em região onde se

pretenda instalar:

I - unidade prisional;

II - unidade policial;

III - unidade ou centro de recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças

e adolescentes em conflito com a lei.

Art.  2° - Para efeito desta norma, considerar-se-á impacto de segurança pública

qualquer alteração nas condições de segurança pública da comunidade existente em

região onde se pretenda instalar uma das unidades citadas no art. 1°.

Art.  3° -  O RISE será exigido para a instalação de uma ou mais das unidades

citadas no art. 1° e conterá:

I - os objetivos e as razões do projeto, a sua relação e a sua compatibilidade com

as normas e políticas da área de segurança pública;

II - a descrição detalhada do projeto;

III  -  os  resultados  dos  estudos  de  diagnóstico  social  da  área  de  influência  do

projeto;

IV - a descrição dos prováveis impactos de segurança pública causados no período

de implantação e durante a operação da unidade ou do centro;

V - a caracterização da qualidade de vida social e de segurança da comunidade

local na futura área de influência, comparando as diferentes situações resultantes da

adoção do projeto e suas alternativas, bem como a hipótese de sua não-realização;

VI - a conclusão.

Art.  4° -  O RISE será avaliado por  equipe técnica m ultidisciplinar habilitada não

dependente,  direta  ou  indiretamente,  do  proponente  do  projeto,  a  qual  será

responsável tecnicamente pelos resultados apresentados.
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Art. 5° - O RISE será avaliado pelo Conselho Estadu al de Criminologia e Política

Criminal, a que caberá decidir pela implantação ou não da unidade projetada.

Art.  6° -  O  RISE  será  acessível  ao  público,  e  suas  cópias  permanecerão  à

disposição dos interessados, no órgão autor do projeto e no Conselho Estadual de

Criminologia e Política Criminal.

Parágrafo único - Ao determinar a execução do estudo de impacto de segurança e a

apresentação  do  RISE,  o  Conselho  Estadual  de  Criminologia  e  Política  Criminal

determinará o prazo para recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos

públicos e pelos demais interessados e promoverá audiências públicas para informar

sobre o projeto e o seu impacto de segurança pública e discutir o Relatório com ele

relacionado.

Art.  7° -  O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

Art. 8° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A instalação de unidades prisionais, de reabilitação e recuperação de

infratores  e  de  crianças  e  adolescentes  em conflito  com  a  lei  e,  até  mesmo,  de

unidades policiais provoca, invariavelmente, alterações na vida social da comunidade

existente na região do estabelecimento. São notórios os casos em que a instalação

de penitenciárias e cadeias públicas desestabiliza a comunidade, gerando situações

de insegurança, aumento da criminalidade e violência.

É fundamental,  por isso, que a instalação desses estabelecimentos seja sempre

precedida de acurada análise técnica, em que se avaliem, a par da necessidade de

sua instalação, as conseqüências sociais dela advindas. Somente assim se poderá

aquilatar  o  impacto  da  instalação  do  estabelecimento  nas  condições  de  vida  da

comunidade local, bem como as possíveis alternativas existentes.

A proposição objetiva, portanto, tornar transparentes e revestir de caráter técnico os

projetos de instalação desses estabelecimentos, evitando-se implantá-los em regiões

cujas características sociais não o recomendem.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para
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parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 212/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 677/2007)

Dispõe sobre a criação do Serviço Voluntário Ambiental no âmbito do Estado e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Serviço Voluntário Ambiental no âmbito do Estado.

Parágrafo  único  -  Considera-se  o  Serviço  Voluntário  Ambiental  no  âmbito  do

Estado, para fins desta lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física

nas Unidades de Conservações Ambientais.

Art.  2º  -  O  Serviço  Voluntário  Ambiental  não  gera  vínculo  empregatício  nem

obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim.

Art. 3º - O Serviço Voluntário Ambiental será exercido mediante a celebração do

termo  de  adesão  entre  a  entidade,  pública  ou  privada,  e  o  prestador  do  serviço

voluntário, devendo constar o objeto e as condições do seu exercício.

Parágrafo único - O Voluntário Ambiental deverá usar crachá durante o exercício de

sua atividade, conforme dispõe o Anexo I.

Art. 4º - Poderão os voluntários ambientais atuar exclusiva ou cumulativamente nas

área de:

I - educação ambiental;

II - monitoramento e gestão;

III - prestação de informações aos visitantes;

IV - manutenção de trilhas;

V - serviços administrativos;

VI - identificação de focos de incêndio e outros incidentes;

VII  -  grupos  de  resgate  ou  combate  a  incêndio,  desde  que  devidamente

supervisionados;

VIII - fiscalização.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

Nome da Instituição:
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Endereço:

Área de Atividade:

Nome do Voluntário:

CPF:

Identidade:

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Partindo do princípio de que a cada dia nós nos conscientizamos da

necessidade  de  preservar  o  meio  ambiente,  muitas  pessoas  engajadas  nesse

processo não sabem como contribuir de forma efetiva.

Pode-se  definir  como  voluntário  toda  pessoa  que,  por  solidariedade  e

responsabilidade, doa seu tempo livre, trabalho e conhecimentos para beneficiar e

melhorar  a qualidade de vida  de  todos.  Não resta  dúvida  de que  a conservação

ambiental é essencial para se obter esta qualidade de vida.

O objetivo deste projeto é criar  o serviço do Voluntário  Ambiental  no âmbito do

Estado de Minas Gerais,  criando oportunidade para todos os que desejam e não

sabem  como  ajudar  a  preservação  ambiental,  criando  uma  norma  que  facilite  a

adesão a este tipo de serviço.

Nossos  parques  apresentam  uma  vegetação  diversificada  onde  encontramos

espécies centenárias, em sua maioria em extinção, necessitando, portanto, cada vez

mais de cuidados para que assim possam ser preservadas.

Existem hoje milhares de voluntários anônimos que doam parte do seu tempo às

mais  variadas  causas  e  iniciativas.  São  jovens,  universitários,  professores,

empresários e pessoas da terceira idade que, de alguma forma, estão engajados num

processo de transformação social para construir um País melhor. 

O  cidadão  pró-ativo  envolvido  em  ações  voluntárias  contribui  com  a  sua

comunidade e, mais do que isso, torna-se um cidadão mais consciente e, competente

em relação a sua vida profissional e social.

Considerando-se  a  realidade  sociocultural  e  os  muitos  desafios  e  situações

conflitivas em que o jovem vive, a atividade voluntária se apresenta como um espaço

alternativo não só de inserção social e compromisso de cidadania responsável, mas
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também como uma proposta que ajuda o jovem a conhecer a si mesmo e a descobrir

suas potencialidades.

Dessa forma, o voluntariado ambiental é uma alternativa para todo o jovem que

sonha com um mundo diferente,  mais justo e igualitário,  que se preocupa com a

gravidade  dos  problemas  sociais  e  que  gosta  de  mobilizar  forças  amigas  para

idealizar projetos em vista do bem social. Quem nunca realizou um trabalho solidário

talvez não saiba a felicidade que esse gosto provoca nos voluntários e nas pessoas

beneficiadas, e a riqueza humanitária que ele promove no ambiente social.

No  Brasil,  desde  1997  o  voluntariado  vem  se  articulando  em  nível  nacional  e

conquistando um grande público: foram implantados muitos Centros de Voluntariado

em vários Estados do País; foi instituída a Lei nº 9.608, que rege o serviço voluntário;

foi estabelecido o 5 de dezembro como o Dia Nacional do Voluntário; em 2001, o 1º

Congresso  Brasileiro  do  Voluntariado  abriu  um  debate  metodológico  sobre  a

necessidade de se consolidar o voluntariado em nossa realidade.

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobres pares para se levar a efeito a criação

do Serviço Voluntário Ambiental.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 213/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 712/2007)

Dispõe sobre a Política Estadual de Incentivo à Recuperação de Empresas - Pró-

Cooperação - sob a gestão de trabalhadores, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Política  Estadual  de  Incentivo  à  Recuperação  de

Empresas, denominada Pró-Cooperação, sob gestão de trabalhadores.

Parágrafo único - Considera-se gestão de trabalhadores, a feita por aqueles que

aos poucos vão assumindo a empresa em dificuldades financeiras.

Art.  2º  -  O  desenvolvimento  da  recuperação  de  empresas,  sob  gestão  de

trabalhadores estará compreendido nas normas jurídicas que regem a matéria e as

diretrizes dos programas governamentais, em especial a Lei nº 15.075, de 5/4/2004,

que dispõe sobre a política estadual de apoio ao cooperativismo. 
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Art. 3º - A Política Estadual de que trata esta lei terá como diretrizes:

I  -  evitar  a  desativação  de  empreendimentos  econômicos  por  motivo  de  crise

econômico-financeira, gerencial, tecnológica e comercial;

II - combater o desemprego, o desaquecimento econômico-empresarial e a queda

de arrecadação tributária;

III - incentivar a gestão dos trabalhadores através do cooperativismo em todos os

níveis da atividade econômica das empresas em processo de recuperação;

IV - incentivar a qualificação profissional dos trabalhadores vinculados aos projetos

específicos de recuperação de empresas nas diversas esferas;

V -  o estímulo aos comércios interno e externo da produção das empresas em

recuperação

Art. 4º - São instrumentos da Política Estadual de que dispõe esta lei:

I - apoio creditício;

II - assistência técnica;

III - promoção e comercialização do produto;

IV - certificado de origem e qualidade dos produtos destinados à comercialização.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados da

data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Aos poucos, trabalhadores vão assumindo empresas em dificuldades

financeiras,  conseguindo,  por  vezes,  reerguê-las,  evitando,  assim,  sua  própria

demissão,  resultado  que  seria  certo  se  as  medidas  de  autogestão  não  fossem

adotadas.

O sistema de autogestão, que ocorre quando os funcionários assumem o comando

da empresa em que trabalham, passando a ter o controle do capital e o poder de

decisão, já é responsável atualmente por cerca de centenas de empregos diretos em

projetos  conhecidos  no  Brasil.  São  muitos  os  casos  de  autogestão  no  País,

predominantemente  na  indústria  de  transformação.  Não  há  estudos  nem

levantamentos estatísticos sobre a abrangência da autogestão no País, mas estima-
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se que, aumentando o número, aumentar-se-iam os empregos diretos.

Pode-se  observar,  com  base  nos  casos  ocorridos  no  Estado,  que  os

empreendimentos  geridos  pelos  funcionários  que  organizam  cooperativas,

associações  ou  mesmo sociedades  anônimas  trazem  como resultado  numerosos

casos  de  sucesso.  Esta  proposta  tem  como  objetivos:  evitar  a  desativação  de

empreendimentos econômicos por motivo de crise econômico-financeiro, gerencial,

tecnológica ou comercial; combater o desemprego, o desaquecimento econômico e a

queda da arrecadação tributária; incentivar a gestão dos trabalhadores em todos os

níveis da atividade econômica das empresas em processo de recuperação.

Tendo em vista que a proposta vem ao encontro do interesse em aquecer o sistema

econômico do Estado, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 214/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 789/2007)

Declara de utilidade pública a Associação da Fazendinha Comunitária - Asfaz -, com

sede no Município de Três Marias.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Comunitária - Asfaz -, com sede no Município de Três Marias.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação da Fazendinha Comunitária, com sede no Município de

Três Marias, presta relevantes serviços aos moradores do Município de Três Marias.

Entre suas iniciativas, podemos destacar: o fornecimento de alimento para as famílias

carentes; a defesa dos direitos do idoso, inclusive a sua inserção no mercado de

trabalho;  o  incentivo  à  solidariedade  e  à  integração  entre  seus  associados  e  a

comunidade; a criação de um departamento recreativo; a prestação de assessoria

técnica nas áreas econômica e jurídica.
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Para desenvolver suas iniciativas, celebra convênios com a iniciativa privada e com

entidades públicas.

Pela importância da entidade, esperamos a anuência de nossos pares à aprovação

deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 215/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 790/2007)

Declara de utilidade pública a Associação dos Locutores de Rádio Comunitária-NC,

com sede no Município de Contagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Locutores de Rádio

Comunitária-NC, com sede no Município de Contagem.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Locutores de Rádio Comunitária-NC, entidade de

objetivos culturais e sem fins lucrativos, congrega pessoas físicas e congêneres da

sociedade civil que residam ou tenham sede nas áreas atingidas por sua transmissão.

Defendendo a institucionalização do direito de comunicar, essa Associação busca

contribuir com a democratização dos meios de comunicação e de informações, dando

oportunidade à difusão de idéias, tradições e hábitos sociais locais,  propagando a

música nacional e promovendo o intercâmbio cultural entre as várias comunidades

organizadas.  Além disso,  presta serviços de utilidade pública,  auxiliando a defesa

civil, e promove cursos de capacitação radiofônica.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  Deputados  para  que  essa

entidade seja declarada de utilidade pública.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 216/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 797/2007 )

Declara de utilidade pública a Associação de Congados e Moçambique de Nossa

Senhora do Rosário e São Benedito de Araxá, com sede no Município de Araxá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Congados  e

Moçambique de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito de Araxá, com sede no

Município de Araxá.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado 

Justificação:  A Associação  de  Congados  e  Moçambique  de  Nossa  Senhora  do

Rosário  e  São Benedito  de  Araxá está  em pleno e  regular  funcionamento  desde

29/8/95 cumprindo com suas finalidades estatutárias e sociais, no que concerne às

atividades assistenciais, beneficentes e filantrópicas.

A entidade, sem fins lucrativos, tem por objetivo desenvolver em seus membros o

gosto pela cultura musical e danças folclóricas, além de tornar possível o acesso de

todos aos conhecimentos musicais, folclóricos e religiosos.

A associação desenvolve um trabalho de integração entre os poderes públicos e as

entidades privadas com o objetivo de obter maior êxito em seus projetos e programas

culturais, visando perpetuar a cultura afro, destacando os eventos do dia 13 maio, em

referência  à  Abolição  da  Escravatura,  momento  que  já  obteve  o  reconhecimento

público pela comunidade de Araxá, que por intermédio da Lei Municipal n.º 3.370, de

30/3/98 a reconheceu de utilidade pública municipal.

Sendo uma entidade que vem realizando trabalhos culturais de suma relevância na

comunidade onde atua e por apresentar todos os requisitos legais dispostos na Lei nº

12.972,  de  27/7/98,  alterada  pelas  Leis  nºs  15.294,  de  5/8/2004,  e  15.430,  de

3/1/2005, que dispõem sobre a declaração de utilidade pública, esperamos o apoio

dos nobres pares para a aprovação do projeto apresentado.

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

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 217/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 876/2007)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Luzense  dos  Empreendedores

Autônomos - Alea -, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Luzense  dos

Empreendedores Autônomos - Alea -, com sede no Município de Luz.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Luzense dos Empreendedores Autônomos - Alea -, com

sede no Município de Luz, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como objetivo

a defesa econômica e social da categoria dos empreendedores autônomos nas áreas

de roupas, alimentação, artesanato e artes plásticas.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social,  é  justa a declaração de sua

utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 218/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 970/2007)

Dispõe sobre a concessão de desconto para pagamento de crédito tributário inscrito

em dívida ativa com o objetivo de estimular o apoio a programas de recuperação de

dependentes químicos no Estado e altera o art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de

1997,  que  cria  o  Fundo  Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização  e  Repressão  de

Entorpecentes - Funpren - e dá outras providências. 
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  O  crédito  tributário  relativo  ao  Imposto  sobre  Operações  relativas  à

Circulação  de  Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte

Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS -, inscrito em dívida ativa até

31 de dezembro de 2006, poderá ser quitado com desconto de 50% (cinqüenta por

cento) sobre o valor das multas e dos juros de mora, desde que o sujeito passivo

apóie  financeiramente  programa  de  recuperação  de  dependentes  químicos  no

Estado, nos termos desta lei. 

§ 1º - O disposto neste artigo não se aplica ao crédito tributário inscrito em dívida

ativa decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo

sujeito passivo. 

§  2º  -  O  desconto  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  incidirá  sobre  o  crédito

tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004, no caso de

aplicação dessa lei. 

Art.  2º - Poderão ser beneficiados por esta lei  programa ou serviço de atenção,

tratamento, recuperação, reinserção social e ocupacional e redução de danos sociais

e à saúde de pessoas com transtornos decorrentes do uso ou abuso de substâncias

psicoativas,  realizado  no  âmbito  hospitalar  ou  extra-hospitalar,  por  entidade  ou

organização pública, não governamental ou privada, inclusive por meio de parceria ou

convênio, em conformidade com as normas estabelecidas pela legislação federal e

estadual para o seu funcionamento e cadastramento.

Art. 3º - Para fazer jus ao desconto de que trata o "caput" do art. 1º desta lei, o

sujeito  passivo,  observados  os prazos,  a  forma e  as condições  estabelecidos  em

regulamento, deverá: 

I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei; 

II - comprovar o repasse de montante equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do

valor  dispensado ao Fundo Estadual  de  Prevenção,  Fiscalização e  Repressão de

Entorpecentes - Funpren.

§ 1º - A apresentação do requerimento de que trata o inciso I do “caput” importa

confissão do débito tributário. 

§  2º  -  Os  valores  repassados  ao  Funpren serão destinados  exclusivamente  ao
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financiamento  de  programas  específicos  de  tratamento,  recuperação  e  reinserção

social de dependentes químicos de que trata esta lei.

§ 3º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, os repasses de

que  trata  o  §  2º  poderão,  a  critério  da  Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ser

efetuados parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento. 

Art. 4º - Sobre o valor  do desconto de que trata o “caput” do art. 1º, bem como

sobre  os  valores  repassados  nos  termos  do  §  2º  do  art.  3º,  não  serão  devidos

honorários advocatícios. 

Art.  5º  -  O  sujeito  passivo  que  utilizar  indevidamente  recursos  decorrentes  do

benefício  previsto  nesta  lei,  mediante  fraude  ou  dolo,  fica  sujeito  a  multa

correspondente a cinco vezes o valor do benefício, sem prejuízo de outras sanções

civis,  penais  ou tributárias,  e ao pagamento,  com todos os acréscimos legais,  do

crédito tributário dispensado nos termos do “caput” do art. 1º. 

Art. 6º - As entidades representativas das associações de prevenção, tratamento,

reinserção social e ocupacional, redução de danos sociais e à saúde e pesquisa terão

acesso à documentação referente aos programas financiados nos termos desta lei. 

Art. 7º - O “caput” do art. 2º da Lei nº 12.462, de 7 de abril de 1997, passa a vigorar

com a seguinte redação, ficando o artigo acrescido do inciso V que segue:

“Art. 2º - São beneficiários do Funpren órgãos ou entidades públicas ou privadas

que atuem na área de prevenção, recuperação, fiscalização e repressão ao uso de

entorpecentes e que destinem recursos para: 

(...)

V - a realização de programas de tratamento, redução de danos sociais e à saúde,

reinserção social e ocupacional de dependentes.”. 

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O uso abusivo de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, tem sido uma

preocupação  constante  de  toda  a  sociedade.  O  problema atinge  não  apenas  as

famílias dos dependentes, mas também a todos nós que sofremos com a violência

gerada pelo tráfico de drogas. A solução dessa questão está intimamente relacionada
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à recuperação desse dependente, uma vez que, além de trazer benefícios óbvios no

âmbito familiar, permite a redução da demanda por drogas.

O objetivo do projeto ora apresentado é justamente proporcionar recursos para as

instituições responsáveis pelo tratamento de pacientes com esse tipo de transtorno,

ao  conceder  incentivo  fiscal  às  empresas  que  apoiarem  financeiramente  essas

instituições. Salientamos que a nossa iniciativa está em consonância com a política

nacional  sobre drogas (arts.  24 e 68 da Lei  federal  nº  11.343, de 23/8/2006,  que

institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - Sisnad - e prescreve

medidas para prevenção do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e

dependentes de drogas), bem como com a estadual (art. 5º, V, do Decreto nº 44.360,

de 24/7/2006, que institui a Política Estadual sobre Drogas e cria o Sistema Estadual

Antidrogas). 

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos

tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a

arrecadação  corrente  do  imposto.  Além disso,  como já  aconteceu no passado,  a

possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral

são de difícil recebimento.

A alteração  do  art.  2º  da  Lei  nº  12.642,  de  1997,  que  cria  o  Funpren,  faz-se

necessária  para  estabelecer  como  beneficiárias  de  recursos  desse  fundo  as

entidades  que  promovam  programas  de  tratamento  de  dependentes  químicos.

Salientamos que essa previsão constitui uma das diretrizes da Política Estadual sobre

Drogas.

Contamos com o apoio dos nobres pares, a fim de contribuirmos para a solução

desse grave problema que aflige toda a sociedade. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 219/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 967/2007)

Declara de utilidade pública a Associação Real Cultura Artística - Arca -, com sede

no Município de Campo Belo.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Real Cultura Artística -

Arca -, com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Real Cultura Artística - Arca -, com sede no Município de

Campo Belo é sociedade civil com personalidade jurídica própria, sem fins lucrativos,

tendo  por  finalidade  cultivar  a  arte  musical  e  iniciativas  comunitárias,  visando  a

prestar assistência a alunos carentes.

Os requisitos para que as associações e fundações constituídas no Estado sejam

declaradas de utilidade pública estão enunciados no art. 1º da Lei nº 12.972, de 1998,

modificado pela Lei nº 15.430, de 2005.

Pelo  exame  da  documentação  que  instrui  o  processo,  constata-se  o  inteiro

atendimento às exigências ali mencionadas, pois ficou comprovado que a entidade é

dotada de personalidade jurídica, funciona há mais de um ano e tem diretoria formada

por pessoas idôneas, não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Ressaltamos a importância da prestação de seu serviços à comunidade e, diante do

exposto, contamos com o apoio dos colegas à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 220/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.076/2007)

Declara de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Aprendizes do Evangelho do

Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Grupo da Fraternidade Aprendizes do

Evangelho do Município de Belo Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.
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Elismar Prado

Justificação: O Grupo da Fraternidade Aprendizes do Evangelho do Município de

Belo Horizonte é uma sociedade civil, sem fins lucrativos ou político-partidários, de

caráter  assistencial  e  de  duração  indeterminada.  Podemos  destacar  entre  os

objetivos  do  referido  Grupo  a  prática  da  caridade  espiritual,  moral  e  material.  A

referida instituição funciona regularmente há mais de dois  anos,  e sua diretoria  é

composta  de  pessoas  idôneas,  que  não  percebem  nenhuma  remuneração  pelas

funções que exercem. 

Considerando-se a importância e a relevância do Grupo da Fraternidade Aprendizes

do Evangelho do Município de Belo Horizonte, esperamos contar com o apoio dos

nobres pares para a aprovação deste projeto. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 221/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.500/2007)

Declara de utilidade pública a Astrucampo – Associação dos Trabalhadores Rurais

de Campo Florido, com sede no Município de Campo Florido.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Astrucampo  -  Associação  dos

Trabalhadores Rurais de Campo Florido, com sede no Município de Campo Florido. 

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Astrucampo  -  Associação  dos  Trabalhadores  Rurais  de  Campo

Florido é uma sociedade civil, sem fins lucrativos ou políticos partidários, de caráter

assistencial e de duração indeterminada.

Podemos  destacar  entre  seus  objetivos,  a  produção  agropecuária  coletiva  dos

assentados, a formação e conscientização política dessas pessoas, o cuidado com a

saúde e educação dos assentados, além da promoção da capacitação técnica para a

melhoria na produção de alimentos.
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A referida instituição funciona regularmente há mais de oito anos, e sua diretoria é

composta de pessoas idôneas e que não percebem nenhuma remuneração pelas

funções que exercem.

Considerando-se sua importância e relevância para o Município, espero contar com

o apoio dos nobres pares para a urgente aprovação deste projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 222/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.587/2007)

Declara de utilidade pública a Associação dos Funcionários da Epamig de Pitangui -

Asfep - , com sede no Município de Pitangui.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada de  utilidade pública  a  Associação dos  Funcionários  da

Epamig de Pitangui - Asfep -, com sede no Município de Pitangui.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Funcionários da Epamig de Pitangui - Asfep -, com

sede no Município de Pitangui, é uma entidade civil de direito privado, filantrópica,

sem  fins  lucrativos,  que  tem  como  finalidade  precípua  levar  assistência  social,

promover atividades culturais e a interação dos funcionários de todas as categorias

da Epamig, Centro Tecnológico - Instituto Técnico em Agropecuária e Cooperativismo

- CT-Itac .

Ademais,  está em pleno funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa sua declaração de

utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 223/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.829/2007)

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

Divinópolis.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Flamengo Esporte Clube, com sede

no Município de Divinópolis.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Flamengo Esporte Clube, com sede no Município de Divinópolis, é

uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem como finalidade precípua proporcionar aos

jovens de Divinópolis, por meio da prática esportiva, recreativa e cultural, a educação

física e espiritual.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a declaração de

sua utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação dessa

proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 224/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.912/2007)

Declara de utilidade pública a Associação do Bairro Manoel Pimenta, com sede no

Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação do Bairro Manoel Pimenta,
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com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Fundada em 29/10/95, presta assistência social às pessoas carentes,

tendo como pilar a promoção humana e como escopo principal a proteção à saúde da

família, de gestantes, de crianças e idosos.

Para consecução de suas metas, busca firmar convênios com órgãos e entidades

financiadoras para atendimento às necessidades da comunidade.

Por  essa atuação de significativa importância social,  esperamos a anuência dos

nobres colegas para aprovação do projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 225/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.279/2008)

Declara de utilidade pública a Rede Ecológica Interativa de Conselheiro Lafaiete e

Região - Reciclar, com sede no Município de Conselheiro Lafaiete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Rede  Ecológica  Interativa  de

Conselheiro Lafaiete e Região - Reciclar -, com sede no Município de Conselheiro

Lafaiete.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação: Associação beneficente sem fins lucrativos, fundada em 9/5/2001, tem

por  finalidade promover a cooperação entre pessoas, grupos e instituições para o

aprimoramento  da  ação  ecologista,  fomentando  atividades  educacionais  que

contribuam para a construção de sociedades sustentáveis, além de divulgar práticas

e tecnologias apropriadas para a recuperação e a conservação do meio ambiente e

qualidade de vida. Promove ainda atividades educacionais e difunde práticas voltadas
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a conservação e recuperação da qualidade ambiental de bacias hidrográficas e áreas

de mananciais.

O  processo,  objetivando  a  utilidade  pública,  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 226/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.292/2008)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  de  Moradores  Morada  do  Sol,  no

Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Moradores Morada do

Sol, com sede no Município de Uberaba .

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação de Moradores Morada do Sol, localizada no Município de

Uberaba, é uma sociedade civil sem fins lucrativos ou políticos partidários, de caráter

assistencial  e  de  duração  indeterminada.  A entidade  tem  como  objetivo  exercer

diversas  atividades  comunitárias,  proporcionando  programas  de  lazer,  esportes  e

atividades físicas para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em 2007 foram

realizados os seguintes projetos: Ginástica Orientada, uma parceria com a Prefeitura

Municipal  de Uberaba,  com uma freqüência média de 100 pessoas de ambos os

sexos que apresentam idade avançada ou problemas de diabetes, hipertensão etc.; é

uma ginástica monitorada,  precedida  de  exames vitais  realizados por  pessoas de

enfermagem e acompanhada pelo médico sempre presente; Clube Enta, projeto que

atua como dinâmica de grupo, que tem a dança como terapia, caminhadas, viagens,

turismo; Projeto Cacá, escolinha de futebol que teve durante o ano uma média de 60
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crianças participantes, coordenadas por voluntários da Associação; Projetos Ritmos,

ação em favor  das donas de casa sem recursos  financeiros,  proporcionando-lhes

atividades que beneficiam o físico, possibilitando alívio do “stress” do dia-a-dia, com

uma média  de  60  alunas  participantes;  Projeto  Integração  Social  pelo  Balé,  que

proporcionou às meninas uma prática saudável e geradora de bons hábitos, com uma

média de 20 alunas freqüentes.

A referida instituição funciona regularmente há mais de vinte e cinco anos, e sua

diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma remuneração

pelas funções que exercem.

Considerando-se a importância e a relevância da Associação de Moradores Morada

do Sol, no Município de Uberaba, espero contar com o apoio dos nobres pares para a

aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 227/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.385/2008)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São João, com

sede no Município de Pouso Alegre.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

São João, com sede no Município de Pouso Alegre.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Associação  dos  Moradores  do  Bairro  São  João,  com  sede  no

Município  de  Pouso  Alegre,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos.  Tem  como

finalidade  precípua  coordenar  as  obras  e  os  movimentos  sociais  no  âmbito

socioeconômico e educacional, levando a conscientização aos associados, para os

corretos procedimentos da vida em sociedade.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua diretoria  é
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composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação da proposição

ora apresentada.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 228/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.609/2008)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Matinha, com

sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Matinha, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Moradores do Bairro Matinha, fundada em 1993, é

uma entidade sem fins  lucrativos,  tendo como finalidade a  proteção da saúde da

família,  o  combate  à  fome  e  à  pobreza,  a  integração  de  seus  beneficiários  no

mercado de trabalho por meio de cursos profissionalizantes, bem como a proteção do

meio ambiente.

Os  seus  dirigentes  são  pessoas  idôneas  e  desempenham  atividades  de

implementação  e  gerenciamento  de  infra-estrutura  comunitária  de  saúde,  de

saneamento básico, de recuperação ambiental e educacional.

Por considerarmos relevantes os trabalhos desenvolvidos, contamos com o apoio

de nossos pares para a aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 229/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.766/2008)

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Charita II, com sede no Município de

São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Charitas II, com sede

no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Loja Maçônica Charita II, com sede no Município de São João del-

Rei, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades promover o

desenvolvimento cultural e cívico dos associados.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social,  é  justa a sua declaração de

utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 230/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.777/2008)

Declara de utilidade pública o Conselho da Comunidade da Comarca de Ipatinga,

com sede nesse Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  o  Conselho  da  Comunidade  da

Comarca de Ipatinga, com sede nesse Município.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011. 
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Elismar Prado

Justificação: Associação de defesa dos direitos sociais, sem fins lucrativos, fundada

em 18/6/87, o Conselho da Comunidade da Comarca de Ipatinga tem como finalidade

prestar assistência aos presos e detentos, de acordo com o disposto no art. 81 da Lei

de  Execução  Penal,  buscando  sua  ressocialização,  formação,  organização  e

conscientização, através de atividades culturais, educacionais, recreativas e de lazer.

Promove ainda o cumprimento dos direitos dos presos, mantém contato com suas

famílias, a fim de reaproximá-los delas, e busca para eles oportunidades de trabalho

e de freqüência a cursos profissionalizantes.

O  processo  objetivando  a  declaração  de  sua  utilidade  pública  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares.

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

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

do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 231/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.797/2008)

Declara de utilidade pública o Centro Alternativo Habitacional Sócio-Assistencial de

Minas Gerais - Casa Mineira, com sede no Município de Lagoa da Prata.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública o Centro Alternativo Habitacional Sócio-

Assistencial de Minas Gerais - Casa Mineira, com sede no Município de Lagoa da

Prata.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Centro Alternativo Habitacional Sócio-Assistencial de Minas Gerais -

Casa Mineira, com sede no Município de Lagoa da Prata, é uma entidade civil sem

fins  lucrativos,  que  tem  entre  suas  finalidades  zelar  e  defender  os  cidadãos,

priorizando a finalidade social, visando, sobretudo, à melhoria de qualidade de vida
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de seus associados no que diz respeito à moradia, vida social, lazer, alimentação,

nutrição, saúde, meio ambiente, urbanismo e à complementação de renda de seus

associados.  Além  disso,  o  estímulo  a  criação  de  cooperativas  comunitárias  de

produção de alimento e outros meios de produção.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções. 

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 232/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.819/2008)

Declara de utilidade pública a Loja Maçônica Tiradentes nº  1.204, com sede no

Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Loja Maçônica Tiradentes nº 1.204,

com sede no Município de Campo Belo.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A Loja  Maçônica  Tiradentes  nº  1.204,  com  sede  no  Município  de

Campo Belo, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Tem entre suas finalidades ser

uma  instituição  altruística,  iniciática,  filosófica,  progressista,  filantrópica  e

evolucionista; praticar a beneficência do modo mais amplo possível e, especialmente,

a assistência social aos menos favorecidos; o incentivo à instrução e à cultura em

todos os seus níveis; promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos, a

democracia e outros valores universais e pugnar pelo aprimoramento moral, social e

intelectual da humanidade, pelo cumprimento do dever e pela investigação constante
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da  verdade,  além de proclamar  os  princípios  gerais  da  maçonaria,  expressos na

Constituição do GOB.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano,  e  sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social,  é  justa a declaração de sua

utilidade pública.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 233/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.971/2009)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  para  o  Desenvolvimento  Turístico  e

Cultural de Capitólio - Capitur, com sede no Município de Capitólio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação para o Desenvolvimento

Turístico e Cultural de Capitólio - Capitur -, com sede no Município de Capitólio.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação para o Desenvolvimento Turístico e Cultural de Capitólio

-  Capitur  -,  com  sede  no  Município  de  Capitólio,  é  uma entidade  civil  de  direito

privado, filantrópica, sem fins lucrativos, que tem como finalidade precípua promover

o turismo e a cultura no Município.

Ademais,  está em pleno funcionamento há mais de dois anos e sua diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  dessa

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 234/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.012/2009 )

Dispõe sobre a obrigatoriedade de citação do crédito ao legislador autor de lei no

Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Toda menção ou reprodução, escrita ou falada de texto legal deverá ser

posfaciada com a citação do crédito à autoria do respectivo legislador. 

Art.  2° - A obrigatoriedade de citação tratada no a rtigo anterior  refere-se às leis,

resoluções e decretos estaduais no âmbito do Estado.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O trabalho parlamentar, por definição, abrange atividades de interesse

público e, conseqüentemente, recebe acompanhamento permanente da população ou

dos segmentos sociais e profissionais envolvidos nas diversas matérias. Desta forma,

o encaminhamento de mensagens do legislativo relativas às proposições ou projetos

para atendimento de demandas específicas ou gerais, reivindicações de categorias

profissionais ou solução de problemas ou expectativas sociais referentes aos mais

diversos  assuntos  é  atribuição  dos  parlamentares,  em  cumprimento  do  dever  de

legislar. A quantidade e a qualidade desse trabalho certamente são sempre fatores

decisivos para o voto do eleitorado, ávido por identificar legisladores competentes e

eficazes em seus mandatos. É também importante para a população, na busca de

informações  sobre  a  atuação  dos  parlamentares  que  elegeu,  acompanhar  sua

participação e seu desempenho na apresentação das proposições. Por outro lado,

uma vez apresentado o projeto de lei, obedecida a sua tramitação e aprovação final

pelo  Plenário,  desaparece  o  nome  do  Deputado  propositor.  A sanção  final  pelo

governo do Estado faz com que a mensagem passe a ser de autoria do Executivo.

Portanto,  a  vinculação  do  nome  do  Deputado  ao  projeto  de  lei  de  sua  autoria
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asseguraria  visibilidade  ao  trabalho  e  ao  nome  do  Parlamentar,  garantindo-lhe

divulgação legítima de sua atividade legislativa, além do conhecimento de suas ações

de legislador por parte dos seus eleitores e da população em geral.

Por isso, contamos com a anuência dos nobres pares à aprovação deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 235/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.029/2009)

Estabelece condições para o comércio varejista e da outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  estabelecimentos  comerciais  de  venda  direta  ao  consumidor  ficam

obrigados a divulgar, em local de fácil acesso e em páginas na internet, relação de

todos os seus bens disponíveis para venda, contendo informações atualizadas sobre

marca, preço e peso do produto.

§ 1˚ - As listas publicadas na internet deverão estar em páginas próprias de cada

estabelecimento, demonstrando com linguagem clara e compreensiva serem páginas

oficiais dedicadas à publicação das informações e tomadas de preços.

§ 2˚ - Quando houver mais de uma unidade do mesmo estabelecimento comercial

na cidade, a página do referido estabelecimento deverá conter listas próprias para

cada uma das unidades, organizadas de maneira a facilitar a navegação entre listas e

as decorrentes comparações de preços. 

Art. 2º - Fica limitado ao máximo de 15 minutos o tempo de espera do cliente para o

pagamento de suas compras.

Art.  3º  -  O  não  cumprimento  desta  lei  implicará  em  multa  de  1.000  Ufirs  (mil

Unidades Fiscais de Referência) a 10.000 (dez mil) Ufirs, aplicáveis a cada autuação.

Art.  4º - As disposições desta lei  não se aplicam a estabelecimentos comerciais

classificados como pequenas empresas e microempresas.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei em até sessenta dias. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado
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Justificação: Os arts. 6º, III, e 31 do Código de Defesa do Consumidor determinam

“a  informação  adequada  e  clara  sobre  os  diferentes  produtos  e  serviços,  com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

bem  como sobre  os  riscos  que  apresentem”  e  que  “a  oferta  e  apresentação  de

produtos  ou  serviços  devem  assegurar  informações  corretas,  claras,  precisas,

ostensivas  e  em  língua  portuguesa  sobre  suas  características,  qualidades,

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros

dados,  bem  como  sobre  os  riscos  que  apresentam  à  saúde  e  segurança  dos

consumidores”. Dessa forma, a grande quantidade de produtos disponíveis hoje em

nosso  país,  assim  como  a  enorme  variedade  de  estabelecimentos  comerciais  já

existentes  em  nosso  Estado,  fazem  com  que  sejam  necessários  métodos  mais

eficientes  para  a  devida  informação  do  consumidor,  mantendo  o  atendimento  ao

comprador adequado e claro.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 236/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.042/2009)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  da  Congada  de  Nossa  Senhora  do

Rosário da Paróquia de Nossa Senhora da Luz, com sede no Município de Luz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação da Congada de Nossa

Senhora do Rosário da Paróquia de Nossa Senhora da Luz, com sede no Município

de Luz.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação da Congada de Nossa Senhora do Rosário da Paróquia

de Nossa Senhora da Luz, com sede no Município de Luz, é uma entidade civil sem

fins lucrativos. Tem como finalidade precípua oferecer condições, analisar e mobilizar

recursos  humanos,  materiais  e  financeiros  que  atendam  aos  interesses  e  às
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necessidades primárias do congadeiro e dos demais sócios na realização pessoal e

no desenvolvimento integral de cada um.

Ademais,  a  entidade  está  em pleno funcionamento  há  mais  de  um ano,  e  sua

diretoria é composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas

funções. Visto que a entidade desenvolve um trabalho social,  torna-se justa a sua

declaração de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 237/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.059/2009)

Declara de utilidade pública a Ação Social da Catedral Basílica de Mariana, com

sede no Município de Mariana.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Ação Social da Catedral Basílica de

Mariana, com sede no Município de Mariana.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação:  Associação  beneficente,  educacional  e  cultural  sem  fins  lucrativos,

fundada em 20/12/70, tem por objetivos apoiar obras de assistência social e amparo à

infância  e  à  maternidade  e  dispensário  médico-dentário,  escola  doméstica,  com

cursos  teóricos  e  práticos  de  corte  e  costura,  bordados,  enfermagem  do  lar  e

decoração do lar, e cursos de alfabetização e supletivos. Além disso, visa a auxiliar

obras educacionais de amparo a adolescentes carentes.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública,  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/1998.

Por  estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares para a aprovação

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 238/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.123/2009)

Declara de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Microrregião

do Vale do Piranga, com sede no Município de Ponte Nova.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Consórcio Intermunicipal de Saúde da

Microrregião do Vale do Piranga, com sede no Município de Ponte Nova.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  Consórcio  Intermunicipal  de  Saúde  da  Microrregião  do  Vale  do

Piranga é entidade civil sem fins lucrativos que não remunera os membros da sua

administração sob nenhum pretexto, reverte a totalidade de suas receitas apuradas à

consecução de suas finalidades estatutárias e tem por objetivo fundamental promover

o planejamento e a execução integrada de serviços na área da saúde, desenvolvidos

na região compreendida no território dos Municípios consorciados ou jurisdicionados.

A instituição preenche, assim, os requisitos legais para ser declarada de utilidade

pública,  razão  pela  qual  espero  contar  o  apoio  dos  nobres  pares  desta  Casa

Legislativa à aprovação desta proposição.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 239/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.295/2009)

Dispõe sobre  a obrigatoriedade de as seguradoras comunicarem ao Detran-MG

todos os sinistros de veículos registrados no Estado quando houver perda total.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as seguradoras obrigadas a comunicar ao Departamento Estadual
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de Trânsito de Minas Gerais - Detran-MG todos os sinistros de veículos registrados

no Estado quando houver perda total.

Parágrafo único - As comunicações deverão ser feitas no prazo máximo de quinze

dias após a emissão do laudo pela seguradora.

I - Feita a comunicação, o Detran-MG fará a imediata baixa na documentação do

veículo, sendo vedada a reutilização do número do chassi.

II  -  O descumprimento  do  prazo  previsto  neste  artigo  ensejará  a  multa  de  500

Ufemgs  (quinhentas  Unidades  Fiscais  do  Estado  de  Minas  Gerais)  por  veículo,

dobrada em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  projeto  de  lei  proposto  tem  por  escopo  combater  a  atividade

criminosa conhecida como “esquentar” carros. As quadrilhas utilizam-se do chassi do

veículo sinistrado para legalizar aqueles que são produto de crime. A falta de medidas

efetivas  que  combatam  essa  prática  criminosa  permite  fomentar  um  mercado

paralelo,  na  qual  os  desmanches  são  os  grandes  propulsores.  O  Estado,  como

detentor do monopólio da segurança pública, não pode ficar inerte a esse problema.

Por isso, diante da relevância do tema, espero contar com o apoio de meus nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 240/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.297/2009)

Declara  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e  Trabalhadoras  na

Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais - Ittaf-MG -, com sede no Município

de Ibiá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado  de  utilidade  pública  o  Instituto  dos  Trabalhadores  e

Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Estado de Minas Gerais - Ittaf-MG -, com

sede no Município de Ibiá.
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Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Entidade civil  pública,  sem fins  lucrativos,  fundada em 20/2/2001 o

Instituto  dos Trabalhadores e  Trabalhadoras  na  Agricultura Familiar  do  Estado de

Minas Gerais - Ittaf-MG - tem por finalidades a pesquisa, a transferência e a difusão

de tecnologias agropecuárias, visando ao desenvolvimento local sustentável agrário e

agrícola, com ênfase na agricultura familiar.  Promove ainda o desenvolvimento de

formas associativas,  cooperativas  e de  organização de sistema de autogestão na

produção,  beneficiamento,  industrialização,  comercialização  de produtos  agrícolas,

além da elaboração e implementação de projetos relacionados à educação básica,

saúde, comunicação e a formação técnica profissional.

O processo objetivando a declaração de utilidade pública, encontra-se legalmente

amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por estas razões, espero contar com apoio dos nobres pares. 

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 241/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.638/2009)

Torna  obrigatória  a  informação,  por  parte  dos  cartórios  de  registro  de  títulos  e

documentos, localizados no Estado de Minas Gerais, sobre operações de venda e

compra  ou  de  qualquer  forma  de  transferência  de  propriedade  de  veículos

automotores  aos  órgãos  de  trânsito,  na  forma  que  especifica,  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Ficam os  cartórios  de  registro  de  títulos  e  documentos localizados  no

Estado  de Minas  Gerais  obrigados  a  informar  operações  de  venda e  compra  ou

qualquer forma de transferência de propriedade de veículos aos órgãos de trânsito do

Estado  de  Minas  Gerais  -  Departamento  Estadual  de  Trânsito  -  Detran  -  e  à

respectiva Circunscrição Regional  de Trânsito -  Ciretrans -  quando for  o caso, de
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forma imediata, assim que recebido o documento de transferência do veículo e feita a

formalização em livro próprio para tal fim.

Parágrafo  único  -  O  envio  das  informações  a  que  alude  o  “caput”  deverá  ser

efetuado por via digital, observados mecanismos de segurança que assegurem o seu

efetivo recebimento, sendo emitidos também recibos digitais de operação.

Art. 2º - Os cartórios de registro de títulos e documentos disponibilizarão às partes o

recibo digital de operação a que alude o § 1º do artigo anterior.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias,

contados da data de sua promulgação.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Esta propositura tem o objetivo de regulamentar de forma adequada

uma situação fática que vem ocorrendo com frequência nas operações de venda e

compra de veículos automotores.

Na  prática,  quando  efetuamos  a  venda  e  compra  de  um  veículo  automotor,

devemos ir  ao cartório  de registro civil  de títulos  e documentos, com o recibo de

transferência devidamente preenchido, solicitar o reconhecimento de firma das partes

envolvidas e formalizar a situação em um livro próprio para registro da transação,

com a assinatura do vendedor.

Após esse ato, o comprador, de posse do recibo de transferência, tem o prazo de

30 dias para realizar a transferência de titularidade para seu nome; caso não o faça,

terá de pagar apenas uma multa.

O  fato  é  que  se  não  for  feita  a  transferência  de  titularidade  junto  aos  órgãos

competentes, o vendedor continua com os ônus da antiga titularidade (cobrança do

IPVA), eventuais multas ou outras imputações civis e penais que possam recair sobre

o veículo.

Para evitar tal situação é que apresentamos este projeto de lei, esperando contar

com o apoio dos nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 242/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.459/2010)

Dispõe  sobre  a  reserva  de  espaço  para  mensagens  de  aviso  sobre  pessoas

desaparecidas  em  veículos  de  transportes  coletivos  intermunicipais,  boletos  de

prestação de contas e avisos e cobranças de serviços de empresas concessionárias

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  contratos  de  concessão  de  serviços  de  transportes  coletivos

intermunicipais e das concessionárias e empresas prestadoras de serviços públicos

incluirão cláusula que torne obrigatória a reserva de espaço, no interior dos veículos

de transportes coletivos intermunicipais e nos boletos e extratos das concessionárias,

para a afixação de cartazes e divulgação de fotos e contatos sobre aviso de pessoas

desaparecidas.

Art. 2º - Os cartazes serão afixados no interior dos veículos de transportes coletivos

intermunicipais e nas áreas de acesso ao público nas repartições administrativas das

empresas públicas e concessionárias, e a divulgação de fotos e formas de contatos

se dará por meio de impressão em boletos, extratos de contas e avisos enviados aos

consumidores. 

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O número de pessoas desaparecidas, sejam crianças, adultos, idosos

ou  pessoas  portadoras  de  deficiências  mentais  e  doenças  degenerativas  é  muito

grande e causa muita apreensão aos familiares. Portanto, todo meio de divulgação

que atinja o território do Estado facilitará a divulgação e a forma de contato. Assim, os

veículos  de  transportes  coletivos  intermunicipais  e  as  empresas  prestadoras  de

serviços públicos e concessionárias contribuirão para a veiculação e divulgação dos

avisos, cumprindo função social de importância relevante.

Esta proposta soma-se às demais iniciativas existentes para aumentar a divulgação

de fotos, telefones de contato e endereços para ajudar as milhares de pessoas que

sofrem o drama de ter familiares desaparecidos.
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Pelo exposto, é que apresentamos este projeto, na certeza de contar com o apoio

dos nobres pares à sua aprovação.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 243/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.601/2010)

Institui o Dia de Combate ao Crack no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o dia 19 de outubro como o Dia de Combate ao Crack no

Estado de Minas Gerais.

Art. 2º - O poder público promoverá nesta data, com a participação da sociedade e

do Conselho Estadual Antidrogas - Conead -, eventos para o combate ao “crack”, com

debates, palestras de conscientização nas escolas e em locais públicos.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  É  notória  a  evolução  do  consumo  e  do  comércio  de  drogas  e

entorpecentes em nosso país, entre os quais uma substância de destaca pelo seu

poder de destruição e pelo aumento do consumo nos últimos anos, o “crack”.

“Estudo recente realizado em Salvador, São Paulo, Porto Alegre e no Rio de Janeiro

detectou um aumento do número de usuários de ‘crack’ em tratamento ou internados

em clínicas para atendimento a dependentes de álcool e drogas. Eles respondem por

40%  a  50%  dos  indivíduos  em  tratamento,  dependendo  da  clínica  e  de  sua

localização. A idade média dos usuários de ‘crack’ (31 anos) é inferior à dos demais

pacientes  em tratamento  (42  anos).  Entre os  dependentes desta droga,  52% são

desempregados.”

O levantamento foi coordenado pelo psiquiatra Félix Kesser, Vice-Diretor do Centro

de Pesquisa em Álcool e Drogas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e

membro da Associação Brasileira de Estudos sobre Álcool e Drogas.

A preocupação  com  esta  droga  desencadeou  uma  campanha  do  Grupo  RBS

chamada “Crack nem Pensar”, que visa declarar guerra ao “crack”. A droga é mais
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potente que outras substâncias químicas, leva 12 segundos para chegar ao cérebro e

causa sensação de euforia. A vontade de usá-la é incontrolável, o que faz com que o

usuário se torne agressivo, minta, roube e se prostitua, além de se tronar alvo de

doenças pulmonares e circulatórias que podem levar à morte. Além disso, os usuários

se expõem à violência e a situações de perigo que também podem matá-lo.

Desta forma, com o objetivo de mobilizar nosso Estado nessa grande campanha,

criamos este projeto de lei, que pretende fazer do dia 19 de outubro Dia de Combate

ao Crack no Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 244/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.602/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Espaço Vida, com sede no Município de

Extrema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Espaço Vida, com sede no

Município de Extrema.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Espaço Vida, com sede no Município de Extrema tem

por  finalidade  a  assistência  social  e  educacional  sem  nenhuma  discriminação,

encontra-se  legalmente  amparada e  obedece às  exigências  da  Lei  nº  12.972,  de

27/7/98.

A entidade de que trata este projeto de lei funciona regularmente há mais de um

ano, e sua diretoria é composta de pessoas idôneas, que não percebem nenhuma

remuneração pelas funções que exercem conforme declaração anexa. 

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 245/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.660/2010)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  as  empresas  de  telefonias  fixa  e  móvel

disponibilizarem, em suas páginas iniciais na internet,  “links” direcionados com os

valores das tarifas praticadas pelos serviços prestados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As empresas de telefonias fixa e móvel que operam no Estado de Minas

Gerais  deverão  disponibilizar,  em  suas  páginas  iniciais  na  internet,  “links”  que

direcionem  o usuário  a  páginas  contendo  todos  os  valores  das  tarifas  praticadas

pelos serviços prestados.

Art. 2º - Os “links” a que se refere o art. 1º deverão constar no menu principal da

página inicial da empresa na internet ou em outro local de fácil visualização, contendo

apenas o termo “tarifas”.

Art. 3º - O descumprimento desta lei sujeita o infrator a sanções impostas pelo art.

56 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor.

Art.  4º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  após  serem  decorridos  noventa  dias  de  sua

publicação oficial.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Código de Defesa do Consumidor prevê entre os direitos básicos do

consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços,

com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e

preço (art. 6º, III).

Dispõe o mesmo diploma legal que a oferta e apresentação de produtos ou serviços

devem  assegurar  informações  corretas,  claras,  precisas,  ostensivas  e  em  língua

portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço,

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados (art. 31).

Ainda  mais  clara  é  a  disposição  contida  no  art.  36  do  Código  de  Defesa  do

Consumidor, prescrevendo que a publicidade deve ser veiculada de maneira que o

consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como tal.
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Em que pese à vigência de tais dispositivos, é notório seu descumprimento pelas

empresas de telefonias fixa e móvel com atuação no âmbito estadual, no tocante à

divulgação  dos  valores  de  cobrança  das  chamadas  telefônicas.  Tem  sido  prática

muito  comum  a  ligação  de  operadores  de  “telemarketing”  dessas  empresas,  ou

mesmo malas-diretas, oferecendo a migração de planos de serviços de telefonia de

outras  empresas,  em  que  se  divulga  tão  somente  o  valor  do  pacote  mensal  de

minutos, sem exposição clara do valor das tarifas de cada modalidade de chamada.

Desse modo, é muito difícil  para o consumidor avaliar  qual operadora oferece o

serviço  mais  barato,  ficando  muitas  vezes  refém  da  falta  de  ética  de  alguns

operadores, que lhes oferecem um serviço desvantajoso em relação a seu perfil.

Nesse sentido, considerando que a internet é o canal de mais rápido e fácil acesso

para  exposição  e  visualização  desse  tipo  de  informação,  impõe-se  exigir  das

empresas do setor que o utilizem para o cumprimento do que dispõe o Código de

Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, pedimos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 246/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.798/2010)

Declara de  utilidade pública  a  Associação dos Usuários  das  Águas do Ribeirão

Pavões e Região - Auapa -, com sede no Município de Patrocínio.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Usuários das Águas

do Ribeirão Pavões e Região - Auapa -, com sede no Município de Patrocínio.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Usuários das Águas do Ribeirão Pavões e Região,

também  conhecida  como  Auapa,  é  uma  entidade  civil  sem  fins  lucrativos  e  de

duração indeterminada. A entidade tem como finalidade básica dar apoio técnico e
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operacional à gestão dos recursos hídricos da Bacia Hidrográfica do Ribeirão Pavões

e seus afluentes, promovendo o planejamento, a execução e o acompanhamento de

ações, programas e projetos que visam à preservação do meio ambiente, à melhoria

das condições de saneamento, ao controle da erosão e a demais ações em prol da

melhoria da qualidade de vida da população da região.

A referida  entidade  foi  fundada  em  15/7/2009  e  sua  diretoria  é  constituída  por

pessoas de reconhecida idoneidade, que desenvolvem atividades voluntárias.

Considerando a importância das atividades exercidas pela Associação dos Usuários

das Águas do Ribeirão Pavões e Região,  espero contar  com o apoio dos ilustres

Deputados à aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 247/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.821/2010)

Institui o Dia do Agente Penitenciário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o dia 14 de novembro como Dia do Agente Penitenciário.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O projeto de lei  que apresento tem o objetivo de instituir  o  Dia do

Agente  Penitenciário,  expressando  o  respeito  e  o  reconhecimento  às  atividades

exercidas por esses servidores, que trabalham com dedicação e eficiência, zelando

pelos penitenciários e por nossa sociedade.

A perseverança e o compromisso com que os Agentes Penitenciários trabalham

deixam nossa sociedade mais tranquila.

Diante do exposto, compreendo ser justa e oportuna esta causa e peço aos nobres

Deputados desta Casa a aprovação do projeto de lei ora apresentado.

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

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 248/2011

Acrescenta dispositivos à Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, que dispõe

sobre a política estadual de medicamentos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.133, de 21 de dezembro de 2001, fica acrescido dos

seguintes incisos VII e VIII:

“Art. 3º - (...)

VII - garantia do fornecimento gratuito de medicamentos, especialmente os de uso

continuado,  aos  idosos  que  comprovem  ter  mais  de  30%  de  sua  renda  mensal

comprometida com a aquisição de medicamentos e às entidades de atendimento às

pessoas idosas;

VIII  -  garantia  do  fornecimento  gratuito  de medicamentos de  uso continuado às

pessoas portadoras de doenças crônicas e às entidades que prestam atendimento a

pessoas portadoras de doenças crônicas.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Constituição da República é clara ao dizer que a saúde é direito de

todos e dever do Estado, corroborando o princípio da dignidade humana, em seu art.

196. Estabelece também que o poder público deve promover ações que garantam

esse direito, entre as quais, a distribuição de medicamentos necessários à saúde da

população.

A  política  de  saúde  em  vigor  no  Brasil,  disciplinada  por  legislações  federais,

estaduais  e  normatizações  do  Poder  Executivo,  busca  atender  a  todas  as

necessidades  da  população  de  forma  equânime,  levando  em  consideração  suas

diferenças e prioridades. Contudo, ainda há lacunas na lei,  o que leva cidadãos a

buscar medidas judiciais que garantam o acesso a medicamentos, o que é um direito

e  uma  garantia  fundamental  à  saúde.  As  estatísticas  de  liminares  judiciais  para

concessão de medicamentos vêm aumentando gradativamente em Minas Gerais.

Estudando  a  Lei  nº  14.133,  de  2001,  que  dispõe  sobre  a  política  estadual  de

medicamentos,  verifica-se  que  não  há  garantias  explícitas  de  fornecimento  de
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medicamentos, por parte do poder público, aos idosos e a portadores de doenças

crônicas na legislação mineira.

O  Estatuto  do  Idoso  e  a  Política  Nacional  de  Medicamentos  têm  em  seus

dispositivos a garantia de aquisição e fornecimento de medicamentos de uso contínuo

e  essenciais  aos  idosos  e  a  portadores  de  “doenças  consideradas  de  caráter

individual  que,  a  despeito  de  atingir  número  reduzido  de  pessoas,  requerem

tratamento  longo  ou  até  permanente,  com  o  uso  de  medicamentos  de  custos

elevados” (item 3.3 da Portaria nº 3.916/MS/GM, de 30/10/98).

Entretanto, a legislação do Estado de Minas Gerais não contempla tais garantias,

fazendo com que idosos e portadores de doenças crônicas tenham, muitas vezes,

que recorrer ao Judiciário para obter os medicamentos que lhes são necessários.

Quanto  ao  aspecto  da  constitucionalidade,  o  projeto  não  padece  de  vício  de

iniciativa,  uma vez que está  assegurada,  na  Constituição Federal,  a  competência

concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre saúde,

sendo também notório o aprimoramento que traz à legislação em vigor.

Propomos este projeto de lei com o intuito de aprimorar a legislação existente e

promover a dignidade humana de idosos e de portadores de doenças crônicas.

Por cumprir todos os requisitos legais, acreditamos na acolhida deste projeto por

nossos ilustres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 249/2011

Assegura  aos  portadores  de  deficiência  visual  o  direito  de  receber  boletos  de

pagamento do consumo mensal dos serviços públicos de telefone, energia elétrica,

gás e água confeccionados no sistema Braille.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado aos portadores de deficiência visual o direito de receber

os boletos de pagamento do consumo mensal,  dos serviços públicos de telefone,

eletricidade, gás e água confeccionados no sistema Braille.

§ 1º - São considerados deficientes visuais os portadores de cegueira e de visão

subnormal. 
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§  2º  -  Para  fins  do  cumprimento  do  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  as

concessionárias e permissionárias deverão divulgar permanentemente aos usuários,

mediante meios próprios adequados à sua deficiência visual,  a  disponibilidade do

serviço.

§ 3º - Para o recebimento dos boletos de pagamento confeccionados em Braille, o

portador de deficiência visual deverá efetuar a solicitação junto à empresa prestadora

do serviço, onde será feito o seu cadastramento.

§ 4º - Ficam as empresas prestadoras dos serviços públicos referidos no “caput”

obrigadas a constituir um cadastro específico dos clientes habilitados ao recebimento

da conta impressa no método Braille de leitura.

Art. 2º - As empresas concessionárias dos serviços referidos no “caput” do art. 1º

dispõem do prazo máximo de sessenta dias, contados da vigência desta lei, para se

adequarem às disposições nela estabelecidas.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei ensejará multa de 30% (trinta por

cento),  calculada  sobre  o  valor  da  última  fatura,  que  será  revertida  em  favor  do

usuário em forma de desconto na fatura posterior.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão à  conta  das

dotações próprias consignadas no orçamento vigente.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias, contados

a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Esta proposição visa proporcionar aos deficientes visuais acesso às

informações  constantes  nas  contas  de  serviço  público,  por  meio  da  adoção  do

sistema Braille de leitura.

O sistema Braille é o único método eficaz de comunicação escrita para as pessoas

portadoras de deficiência visual.  O acesso à informação, desde a construção dos

valores que são alicerce da sociedade contemporânea, é condição fundamental para

o exercício da cidadania.

A inclusão social, foco universal para a busca de uma sociedade menos desigual e
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voltada  aos  valores  da  cidadania,  consiste,  também,  no  acesso  aos  meios  de

produção e  consumo,  o  que é  impossível  de  alcançar  sem que  exista  acesso  à

informação sobre os produtos utilizados pelos portadores de deficiência visual.

Deste modo, a promoção de medidas inclusivas para a acessibilidade aos dados e

informações referentes aos seus gastos mensais nas contas de prestação de serviços

públicos, sem a necessidade de auxílio de terceiros, é condição “sine quo non” para a

inserção dessa parcela da população no mercado de consumo e aos direitos a ele

inerentes.

Muitas  empresas,  por  livre  iniciativa,  têm  adotado  práticas  adequadas  à  real

necessidade das pessoas portadoras de outros tipos de deficiências, sem que exista

norma legal que exija tal comportamento.

Por outro lado, o Código de Defesa dos Direitos do Consumidor garante ao usuário

o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com

especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço,

além da adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.

Nada mais correto do que as concessionárias de serviço público, prestadoras de

serviços  de  água,  energia  elétrica  e  telefonia,  entre  outros,  aprimorarem  o

atendimento  especializado  dos  portadores  de  necessidades  especiais,  no  caso

específico deficientes  visuais,  que têm direito,  como consumidores e usuários,  de

conferir suas contas e de defender os seus interesses, o que se tornará possível com

a emissão dos boletos em Braille.

Por se tratar de medida de alto alcance social, conto com o apoio dos nobres pares

para aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 250/2011

Dispõe sobre fabricação de medicamentos genéricos pela Fundação Ezequiel Dias

- Funed.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - O Poder Executivo destinará à Fundação Ezequiel Dias - Funed - 50%

(cinquenta por cento) do lucro líquido resultante da exploração da Loteria do Estado
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de Minas Gerais, conforme o disposto no art. 4º da Lei nº 6.265, de 18 de dezembro

de 1973, alterado pelas Leis nºs 7.857, de 18 de novembro de 1980, e 9.924, de 20

de julho de 1989.

Parágrafo único - O recurso estabelecido no “caput” será utilizado na aquisição de

matéria-prima  para  a  fabricação,  pela  instituição,  de  medicamentos  genéricos

necessários  às  atividades de órgãos estaduais,  instituições públicas,  autarquias  e

outras, bem como para o atendimento a estabelecimentos particulares.

Art. 2º - O recurso previsto no art. 1º desta lei será concedido por tempo limitado,

até que a atividade se torne autossustentável.

Parágrafo único - A utilização dos recursos indicados no “caput” será detalhada na

prestação  de  contas  encaminhada  ao  Conselho  Fiscal  da  Funed,  órgão  de

fiscalização financeira e contábil da entidade, cuja composição é definida no art. 18

do Decreto nº 15.616, de 16 de julho de 1973.

Art. 3º - No prazo de trinta dias contados da data da publicação desta lei, a Funed

se cadastrará no Ministério da Saúde para a fabricação de medicamentos genéricos,

bem  como  para  a  aplicação  de  testes  que  comprovem  a  bioequivalência  de

medicamentos dessa categoria.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Lei dos Medicamentos Genéricos, promulgada em 10/2/99, em vigor

a partir de 9/8/99, pode ser considerada uma significativa vitória social do País, desde

que os primeiros desses medicamentos chegaram às farmácias. 

Se no Brasil acontecer o que ocorreu nos Estados Unidos e na maioria dos países

europeus, o preço dos medicamentos deve apresentar uma queda de 30 a 55% nos

próximos quatro anos. 

A aplicação dessa lei possibilitará ao consumidor, cada vez mais sacrificado quando

da compra de medicamentos, a liberdade de pesquisar, a partir do que foi receitado

pelo médico, a alternativa menos dispendiosa para cuidar da própria saúde e da de
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seus dependentes.

Do ponto de vista comercial, a grande diferença de preços entre os medicamentos

genéricos e os originais se deve às consideráveis despesas realizadas pelos grandes

laboratórios  com  pesquisas  e  publicidade  em  torno  dos  nomes  de  fantasia,

naturalmente embutidas no custo final da mercadoria.

Do ponto de vista terapêutico, os medicamentos genéricos produzem no organismo

o mesmo efeito que os remédios de marca comercial, também chamados de originais.

Não se trata de trocar um medicamento por outro diferente que produza um efeito

parecido, mas sim de substituí-lo por uma formulação exatamente idêntica, com a

mesma substância, cuja ação no organismo é igual à do original.  Muda apenas a

embalagem, que trará o nome do princípio ativo do medicamento.

Para ser registrado como genérico, o medicamento passa por uma bateria de testes

para comprovar  sua bioequivalência,  ou seja,  para atestar  que a  capacidade e a

velocidade de absorção da substância no organismo são as mesmas do remédio

original. Esses testes são caros - custam de US$80.000,00 a US$10.000,00 cada um

-  e  demorados,  já  que,  por  enquanto,  apenas  quatro  instituições  no  País  foram

cadastradas  pelo  Ministério  da  Saúde  para  fazê-los:  Universidade  Federal  de

Campinas - Unicamp -, Universidade de São Paulo - USP -, Universidade do Ceará e

Instituto Noel Nutels, no Rio de Janeiro. E é exatamente isso que poderá atrasar a

chegada de mais genéricos ao mercado.

Com  a  aprovação  da  Lei  dos  Medicamentos  Genéricos,  os  laboratórios

multinacionais fabricantes dos originais se mobilizaram, buscando não perder uma

fatia  importante  do  mercado,  e  se  posicionam  como  prováveis  produtores  de

genéricos,  que  certamente  trariam  embutido  no  preço o  alto  custo  publicitário  do

produto.

Desde 1973, Minas Gerais conta com a Fundação Ezequiel Dias - Funed -, entidade

de  direito  privado  que  goza  de  grande  respeito  e  credibilidade  nacionais  pela

excelência do trabalho desenvolvido, e que tem como uma de suas competências

legais  “elaborar  e  fabricar  produtos  biológicos,  profiláticos  e  medicamentos

necessários às atividades de órgãos estaduais,  instituições públicas, autárquicas e

outras, bem como de estabelecimentos particulares” (Decreto nº 15.611, de 16/7/73,



743
____________________________________________________________________________

art. 3º, V).

Apoiada pelo governo, a Funed reuniria amplas condições de participar, em parceria

com  o  Ministério  da  Saúde,  do  processo  de  aceleração  da  produção  de

medicamentos  genéricos,  assim  como da  aplicação de  baterias  de  testes  para  a

comprovação da bioequivalência de produtos dessa categoria, o que viria a beneficiar

a todos os cidadãos, notadamente aos de baixa renda.

A  citada  participação  da  Funed  em  relação  aos  medicamentos  genéricos

representaria o posicionamento de Minas Gerais em um momento histórico da saúde

da  Nação,  aliviando  o  cidadão  das  grandes  arbitrariedades  a  que  vem  sendo

submetido  pela  indústria  farmacêutica  multinacional,  em  uma  batalha  em  que  o

grande beneficiado seria o consumidor, motivo pelo qual solicitamos aos nobres pares

a aprovação do projeto que ora apresentamos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 251/2011

Isenta do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre

Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e  Intermunicipal  e  de

Comunicação  -  ICMS  -  a  saída  de  fertilizantes  agrícolas  derivados  da  pedra  de

verdete.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  isenta  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  e  sobre  Prestação  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal  e  de  Comunicação  -  ICMS  -  a  saída,  em  operação  estadual  ou

interestadual, de fertilizantes agrícolas derivados, direta ou indiretamente, da pedra

de verdete.

Parágrafo único - Para os fins desta lei, pedra de verdete é o mineral silicatado de

potássio que constitui matéria-prima para a produção do termofosfato de potássio.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Inserido  no  contexto  do  desenvolvimento  sustentável,  o  Estado  de
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Minas Gerais tem buscado formas de impulsionar e otimizar a atuação dos indivíduos

e das empresas privadas na economia, sem gerar repercussão ambiental negativa. 

No  que  se  refere  à  agricultura,  a  maior  parte  dos  fertilizantes  gera  inúmeros

gravames  ambientais,  fugindo,  portanto,  à  concepção  de  desenvolvimento

sustentável.  Nesse  tocante,  mostra-se  de  extrema  importância  incentivar  a

exploração  da  pedra  de  verdete.  Mineral  silicatado  de  potássio  encontrado  em

abundância  na  região  Noroeste  do  Estado,  a  pedra  de  verdete  constitui  uma

alternativa ao suprimento de potássio para a agricultura, já que é matéria-prima para

a  produção  do  termofosfato  de  potássio.  O  Brasil  importa  anualmente  mais  de

2.600.000 toneladas de matérias-primas e produtos intermediários de potássio para

fertilizantes, a um custo de cerca de U$600.000.000,00 (informação disponível em:

http://www.canalciencia.ibict.br/pesquisas/pesquisa.php?ref_pesquisa=126). 

Assim, incentivar a exploração e a comercialização interna da pedra de verdete,

bem como de seus derivados, tem direta relação com o favorecimento do superávit

da balança comercial brasileira.

Ademais, a concessão de isenção fiscal aos fertilizantes em cuja composição figure

a pedra de verdete culminaria na redução dos custos de aquisição de fertilizantes e

em mais capacidade produtiva. Vale ressaltar que tais fertilizantes não contaminam o

solo, o que torna sua utilização oportuna também sob o aspecto ambiental.

No  que  se  refere  aos  aspectos  jurídicos,  o  projeto  encontra-se  em  perfeita

consonância com o ordenamento pátrio. Determina o art. 14 da Lei Complementar

Federal nº 101, de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal:

“Art. 14 - A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária

da qual  decorra  renúncia  de  receita  deverá  estar  acompanhada de estimativa  do

impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos

dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos

uma das seguintes condições:

I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa

de receita da lei orçamentária, na forma do art. 12, e de que não afetará as metas de

resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;

II - estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no
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‘caput’,  por  meio  do  aumento  de  receita,  proveniente  da  elevação  de  alíquotas,

ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.”.

Como a exploração e a comercialização da pedra de verdete e de seus fertilizantes

ainda não ocorre no Estado, não há que se falar em exação tributária. Diante disso, a

concessão de isenção fiscal às operações relacionadas a tais produtos não configura

a renúncia de receita preceituada na Lei de Responsabilidade Fiscal.

Por ser oportuno, contamos com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 252/2011

Dispõe  sobre  a  renegociação  da  dívida  de  Municípios  e  de  servidores  com  o

Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais - Ipsemg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Minas Gerais -

Ipsemg  -  autorizado  a  renegociar,  com  os  órgãos  da  administração  direta  e  as

entidades da administração indireta do Estado e dos Municípios conveniados, bem

como  com  os  servidores  públicos  civis  estaduais  e  municipais  e  os  cartórios

extrajudiciais,  as  dívidas decorrentes de  atraso no recolhimento das contribuições

previdenciárias e das consignações facultativas.

Art.  2º - O saldo devedor poderá ser pago em até trezentas e noventa parcelas

mensais, iguais e consecutivas, de acordo com o quadro constante no Anexo I desta

lei, atualizadas com base na variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor -

INPC - ou outro que vier a substituí-lo e com juros de 6% (seis por cento) ao ano.

§ 1º - Para o cálculo do saldo devedor a ser parcelado, as contribuições em atraso

serão atualizadas com a correção e os juros definidos no "caput" deste artigo, bem

como com a multa estabelecida no Anexo II desta lei.

§ 2º - O valor de cada parcela não será inferior a R$20,00 (vinte reais), reajustados

pelo INPC ou outro índice que vier a substituí-lo.

§ 3º - Os parcelamentos em curso poderão ser repactuados, nos termos desta lei,

permitindo-se  o  aproveitamento  do  montante  pago  a  maior  em  decorrência  da
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diferença do percentual da multa aplicada.

§ 4º - É permitida a dação de imóvel em pagamento, até o limite de 10% (dez por

cento) do valor do saldo devedor, cabendo ao Ipsemg decidir sobre a operação, tendo

em vista a conveniência econômica, financeira e patrimonial.

Art.  3º  -  Compete  ao  Ipsemg  estabelecer  com  cada  devedor  as  condições  do

acordo de renegociação.

§ 1º - O acordo firmado nos termos desta lei conterá cláusula em que o Município

autorize, se houver atraso superior a sessenta dias no cumprimento das obrigações

previdenciárias correntes ou de prestações do acordo de parcelamento, a retenção da

sua quota-parte do ICMS para pagamento do débito respectivo e o repasse do valor à

autarquia previdenciária.

§  2º  -  O repasse de  que  trata  o  §  1º  será  feito  pela  Secretaria  de  Estado  de

Fazenda, por ocasião da primeira transferência que ocorrer após a comunicação do

Ipsemg ao Secretário de Estado de Fazenda, sob pena de responsabilidade deste.

Art. 4º - O atraso no pagamento das parcelas ou da contribuição mensal por mais

de quatro meses, consecutivos ou não, acarretará o cancelamento do parcelamento e

do convênio de filiação previdenciária, com a consequente perda dos benefícios desta

lei e a inscrição do débito em dívida ativa.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art.  6º  -  Ficam  revogadas  as  Leis  nºs  12.992  e  13.342,  cujas  disposições  se

consolidam na forma desta lei.

Anexo I

Saldo devedor (em R$) Número de parcelas

Até 40.000,00 até 80

De 40.000,01 a 80.000,00 até 100

De 80.000,01 a 120.000,00 até 120

De 120.000,01 a 160.000,00 até 140

De 160.000,01 a 200.000,00 até 160

De 200.000,01 a 240.000,00 até 180

De 240.000,01 a 280.000,00 até 200
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De 280.000,01 a 320.000,00 até 220

De 320.000,01 a 360.000,00 até 240

De 360.000,01 a 400.000,00 até 260

De 400.000,01 a 440.000,00 até 280

De 440.000,01 a 480.000,00 até 300

De 480.000,01 a 520.000,00 até 320

De 520.000,01 a 560.000,00 até 340

De 560.000,01 a 620.000,00 até 360

De 620.000,01 a 660.000,00 até 380

Acima de 660.000,00 até 390

Anexo II

Saldo devedor (em R$) Multa

Até 150.000,00 1,0%

De 150.000,01 a 350.000,00 1,5%

Acima de 350.000,00 2,0%

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O projeto ora apresentado dá um passo importante para possibilitar

aos Municípios, aos órgãos da administração direta e às entidades da administração

indireta  do  Estado  a  renegociação  de  sua  dívida  com  o  Ipsemg,  da  forma mais

adequada  à  sua  capacidade  financeira.  Para  isso,  estabelece  prazos  de

parcelamento mais razoáveis que os existentes na legislação anterior. Essa medida

atenderá aos anseios dos Municípios que querem regularizar seus débitos, bem como

aos do próprio Ipsemg, que irá receber, ainda que parceladamente, dívidas de difícil

execução.

A matéria foi tratada pela Lei nº 12.992, de 30/7/98, posteriormente alterada pela

Lei nº 13.342, de 28/10/99. Com o intuito de consolidar a legislação sobre o assunto,

transcrevemos  neste  projeto  as  disposições  em  vigor  das  mencionadas  leis,

introduzindo algumas modificações necessárias, como, por exemplo, a substituição

da Ufir, já extinta, pelo INPC, atualmente em vigor.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 253/2011

Estabelece condições para empresas de transportes coletivos intermunicipais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  veículos  de  serviços  de  transporte  rodoviário  intermunicipal  de

passageiros  disporão  de  aparelho  de  radiotransmissão  ou  telefone  celular  que

possam ser utilizados em situação de emergência.

Parágrafo único - O disposto no “caput” deste artigo não se aplica aos veículos da

região  metropolitana,  salvo  se  houver  deliberação  em  contrário  da  Assembleia

Metropolitana.

Art.  2º - Os delegatários de serviços de transporte terão prazo de noventa dias,

contados a partir da publicação desta lei, para adequar os veículos de que trata o

“caput” do art. 1º.

Parágrafo  único  -  A  administração  pública  estadual,  dentro  do  mesmo  prazo

assinalado  no  “caput”,  providenciará  a  necessária  adequação  dos  contratos  de

concessão, sem que sejam alteradas as planilhas de custo.

Art. 3º - A inexistência do aparelho de comunicação de que trata o art. 1º desta lei

constitui  infração administrativa punida com multa de 1000 Ufemgs (mil  Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Não podemos deixar de considerar fatos que acontecem nos ônibus

que transitam pelas estradas intermunicipais, onde o número de acidentes e assaltos

tem aumentado dia a dia.

Os assaltos acontecem muitas vezes nas estradas, onde os bandidos pretendem

levar  tudo dos passageiros -  roubo coletivo -,  pois o mundo da criminalidade tem

aumentado  assustadoramente,  ainda  mais  neste  momento,  quando  estamos

vivenciando índices altíssimos de desemprego. Nas estradas, podem acontecer um

acidente,  um  assalto  ou  um  passageiro  pode  passar  mal  de  forma  grave,
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necessitando-se de um socorro médico,  de um hospital  ou  de  uma Delegacia  de

Polícia. 

Há que  se  tomar  uma medida  preventiva,  levando as  empresas  de  transportes

intermunicipais a colocarem aparelhos de comunicação em seus veículos.

Na interpretação dos especialistas em direito “administração pública necessita de

alguns privilégios nas relações contratuais; por isso, é cediço haverem as chamadas

cláusulas exorbitantes, que são repelidas no direito comum”. Segundo o professor em

direito  administrativo,  Hely  Lopes  Meireles,  “Por  cláusulas  exorbitantes  devemos

entender que são as que excedem do direito comum para consignar uma vantagem

ou uma restrição à administração ou ao contrato”.

Dessa  forma,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  aprovação  desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 254/2011

Institui  a Política de Criação de Parques Ecológicos na Região Metropolitana de

Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituída a  Política de  Criação de Parques Ecológicos na Região

Metropolitana  de  Belo  Horizonte,  com  vistas  à  constituição  de  unidades  de

conservação da vida natural e de áreas de lazer para a população.

Art. 2º - A Política de que trata esta lei tem os seguintes objetivos:

I - a preservação do meio ambiente;

II - a realização de pesquisas ecoambientais;

III - o uso sustentável de recursos naturais;

IV - a promoção de lazer e educação ambiental na Região Metropolitana de Belo

Horizonte.

Art. 3º - São diretrizes da política de que trata esta lei:

I - contribuir para a preservação dos recursos hidrográficos, das espécies vegetais e

animais na Região Metropolitana de Belo Horizonte;

II - melhorar a qualidade de vida da população;
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III - incentivar a educação e o lazer ecológico.

Art.  4º  -  Na  implantação  da  política  de  que  trata  esta  lei,  compete  ao  Poder

Executivo:

I - realizar levantamentos das áreas com potencial para serem transformadas em

parques ecológicos;

II - especificar os limites das áreas dos parques ecológicos;

III  -  criar as condições para a constituição de centros de educação e pesquisas

ambientais no interior dos parques;

IV - promover eventos e atividades que propiciem lazer e educação ambiental.

Art.  5º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotação orçamentária própria.

Art.  6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, no que couber,  no prazo de

noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A cada  dia,  fica  mais  evidente  a  necessidade  de  iniciativas  que

contribuam efetivamente  para  a  preservação  do  meio  ambiente.  O  objetivo  desta

proposição é transformar a criação de parques ecológicos na Região Metropolitana

de Belo Horizonte - RMBH - em uma política pública, visando a melhorar a qualidade

de vida da população. As experiências, com a implantação de parques ecológicos em

outros Estados, têm demonstrado a importância da preservação ambiental para as

áreas urbanas.  Os  parques propiciam,  além de atividades de lazer,  atividades  de

educação ambiental da população. A recente constituição do arranjo de gestão da

RMBH  possibilita  as  condições  político-administrativas  adequadas  para  a

implementação da política que ora se propõe. Pela relevância da matéria, conto com

o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE LEI Nº 255/2011

Dispõe sobre a prestação de serviços públicos de saneamento básico.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os serviços públicos de saneamento básico compreendem:

I - os sistemas de abastecimento de água, definidos como o conjunto de obras,

instalações e equipamentos que têm por finalidade captar, aduzir, tratar, reservar e

distribuir água;

II  -  os  sistemas  de  esgoto,  definidos  como o  conjunto  de  obras,  instalações  e

equipamentos  que  têm  como  finalidade  coletar,  recalcar,  transportar  e  tratar

previamente ao destino final as águas residuárias ou servidas;

III - o sistema de coleta, reciclagem, tratamento e disposição final dos lixos urbano,

doméstico e industrial.

Art.  2º  -  Ficam  as  concessionárias  de  serviço  público  de  saneamento  básico

obrigadas a apresentar cronograma de implantação de Estação de Tratamento de

Esgoto - ETE - em todas as localidades por elas operadas.

Art.  3º  -  Na elaboração do cronograma a que se refere o artigo anterior,  serão

priorizadas as localidades de acordo com os seguintes critérios:

I - maior volume de esgoto produzido e lançado sem tratamento;

II  -  maior grau de deterioração do meio ambiente em virtude do lançamento de

esgoto não tratado.

Art.  4º  -  Os  investimentos  necessários  para  a  implantação  das  ETEs  são  de

responsabilidade  das  concessionárias  de  serviço  público  de  saneamento  básico,

integrando a estrutura de custos dos serviços, sem ônus para o poder concedente.

Art. 5º - A concessionária do serviço público de saneamento básico terá prazo de

até  cinco  anos  para  a  implantação  do  serviço  de  tratamento  de  esgoto  nas

localidades onde haja cobrança de tarifa de esgoto por período superior a dez anos.

Parágrafo único - O não cumprimento do disposto no “caput” deste artigo implicará:

I - suspensão imediata da cobrança de tarifa de esgoto na localidade;

II  -  pagamento de multa ao poder concedente, correspondente a 1 Ufemg (uma

Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais) por habitante, por ano.

Art. 6º - O cronograma a que se refere o art. 1º será enviado para apreciação do

Poder  Legislativo  competente  em  até  cento  e  oitenta  dias  contados  a  partir  da

publicação desta lei.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Minas Gerais é conhecida como “a caixa-d’água do Brasil”  devido à

quantidade de rios que aqui nascem ou recebem importantes afluentes e fornecem

recursos hídricos para dez Estados brasileiros. Essa enorme quantidade de recursos

hídricos amplifica a responsabilidade do nosso Estado na implementação de políticas

de proteção das águas e combate às atividades degradadoras do ciclo hidrológico.

A escassez anunciada da água disponível para uso no planeta - a previsão é de que

em 2030 ocorrerá o estresse hídrico - exige de todos, em particular da “caixa-d’água

do Brasil”, medidas urgentes para alterar esse quadro.

O tratamento dos efluentes e dos esgotos urbanos, industriais e outros, antes do

seu lançamento nas águas fluviais é um dos investimentos prioritários na tentativa de

parar o relógio da catástrofe anunciada da falta de água disponível para as próximas

gerações.

Este  projeto  de  lei  se  propõe  a  dar  efetividade à  política  estadual  de  recursos

hídricos - Lei nº 11.504, de 1994 -, que em seu art. 5º dispõe que o Estado promoverá

o  planejamento  de  ações  integradas  nas  bacias  hidrográficas,  com  vistas  ao

tratamento  de  efluentes  e  de  esgotos  urbanos,  industriais  e  outros,  antes  do

lançamento nos corpos receptores. Essa é uma determinação da lei  que urge ser

implementada de forma sistemática no âmbito do Estado, e não de forma esporádica

como vem ocorrendo hoje.

Não nos podemos esconder atrás do argumento de insuficiência de recursos para

esse  tipo  de  investimento,  pois  cada  real  investido  na  ampliação  da  rede  de

fornecimento  de  água  tem  como consequência  o  aumento  do  volume de  esgoto

lançado.  A  inexistência  de  tratamento  adequado  para  as  águas  servidas  pode

significar  a  impossibilidade  de utilização plena  da própria  rede de  distribuição de

água, em futuro muito próximo.

A aprovação deste projeto de lei  cumpre também dispositivo da Constituição do

Estado  que  determina,  em  seu  art.  40,  §  2º,  inciso  III,  que  lei  disporá  sobre  a

obrigação de o concessionário e o permissionário manterem serviço adequado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 256/2011

Dispõe sobre o acesso dos portadores de deficiência visual aos livros didáticos nas

bibliotecas públicas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  unidades  integrantes  do  Sistema  Estadual  de  Bibliotecas  Públicas

viabilizarão  o  acesso  dos  portadores  de  deficiência  visual  aos  livros  didáticos

utilizados no ensino fundamental e médio.

Art. 2º - Para o cumprimento do disposto nesta lei, as unidades referidas no art. 1º

poderão  optar,  conforme  os  recursos  materiais  e  humanos  disponíveis,  entre  os

seguintes procedimentos:

I - inclusão, em seu acervo, de exemplares editados em braile;

II - manutenção, em seu acervo, de exemplares gravados em fitas cassetes, para

empréstimo;

III  -  veiculação  de  exemplares  virtuais  na  internet,  acessíveis  por  meio  de

programas sintetizados de voz; 

IV - outras alternativas que se mostrem viáveis.

Art. 3º - O disposto nesta lei poderá ser executado com a colaboração técnica e

financeira  de  entidade  pública  ou  privada,  por  meio  de  convênio  ou  instrumento

congênere.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  A  deficiência  visual  interfere  em  habilidades  e  capacidades,  e  a

impossibilidade de acesso direto aos veículos de comunicação escrita, bem como a

outras formas de comunicação visual, é uma das mais sérias restrições que pode

uma pessoa sofrer,  pois  o limitado acesso à informação em geral  impõe grandes

obstáculos à formação educacional, profissional e cultural.

O  acesso  aos  livros  didáticos  mais  utilizados  pelos  professores  do  ensino

fundamental e médio será importante na vida do portador de deficiência visual, pois
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abrirá novos caminhos do saber e lhe proporcionará melhor qualidade de vida.

A Constituição Estadual assegura, em seu art. 224, diversos direitos ao portador de

deficiência, visando à sua integração social e à facilitação de seu acesso a bens e

serviços  coletivos.  Nesta  proposição,  apresentamos  várias  opções,  que  são

comumente  utilizadas  por  entidades  públicas  e  organizações  da  sociedade  civil

dedicadas  ao apoio  ao  deficiente  visual  e  ao  atendimento  de  suas  necessidades

específicas. Os livros falados, veiculados tanto por meio de microcomputadores como

de fitas cassetes, além de serem recursos muito mais baratos, ainda apresentam a

vantagem de atender as pessoas que não tiveram ainda a oportunidade de aprender

o código braile, seja por serem portadores de deficiência há pouco tempo, seja por

não disporem de meios para obter educação especializada.

A proposição estabelece ainda parcerias, o que é melhor para o Estado do que

investir sozinho num trabalho que, na verdade, é uma dívida de toda a sociedade.

Ante os fatos aqui aduzidos, conto com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 257/2011

Dispõe sobre a política estadual de incentivo ao direito dos alunos da rede pública

estadual de terem acesso ao cinema.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual de incentivo ao direito dos alunos da rede

pública estadual de terem acesso às sessões de cinema, como parte da Política de

Incentivo à Cultura e à Educação.

Parágrafo único - As sessões de cinema compreendem os filmes que incentivam e

facilitam o contato de jovens e crianças com o mundo do cinema, como instrumento

para o desenvolvimento cultural. 

Art. 2º - O apoio do Estado para que os alunos da rede pública estadual tenham

acesso às sessões de cinema obedecerá às seguintes diretrizes:

I - proporcionar ao aluno o direito de frequentar cinema;

II - incentivar o aluno a ampliar seu meio de comunicação e sua cultura por meio do

cinema; 



755
____________________________________________________________________________

III - incentivar o aluno no aproveitamento de suas atividades escolares, ampliando

seu conhecimento, por intermédio do cinema; 

IV - propor meios para a seleção dos filmes de acordo com critérios pedagógicos,

cujos temas possam ser aproveitados nas salas de aula;

V - buscar parcerias com entidades públicas e privadas para promover sessões de

cinema.

Art. 3º - Para efeito do que tratam os arts. 1º e 2º desta lei, o Estado deverá firmar

convênio  com  as  empresas  de  cinemas  a  fim  de  disponibilizar  sessões

cinematográficas aos alunos da rede pública estadual.

§ 1º - As sessões de cinema de que dispõe o “caput” deste artigo terão uma agenda

especial,  de  acordo  com  o  calendário  escolar,  nas  condições  estabelecidas  no

convênio. 

§ 2º - Os ingressos das sessões de cinema de que dispõe o “caput” deste artigo

terão seus preços reduzidos abaixo da tabela do estudante, nos dias determinados no

calendário escolar, de acordo com as condições estabelecidas no convênio.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Esta proposição é mais uma conquista dos alunos da rede pública do

Estado,  pois  a  maioria  deles,  principalmente  do  ensino  fundamental,  não  tem

condições  de  frequentar  os  cinemas,  devido  à  situação  financeira  de  seus  pais.

Nessa proposta, haverá intercâmbio entre os gerentes de cinema e a Secretaria de

Educação,  de  acordo  com  o  calendário  escolar  e  a  disponibilidade  das  sessões,

ajuste que acreditamos ser perfeitamente viável. 

Ainda nesse intercâmbio, serão selecionadas as sessões, de acordo com critérios

pedagógicos, levando o aluno a ampliar sua cultura.

Esta proposta não trará despesas ao erário público nem prejuízo aos cinemas, pois,

apesar de os ingressos serem de preços reduzidos, estes terão maior número de

frequentadores.
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Considerando que essa proposição só trará benefícios, principalmente aos alunos

menos favorecidos, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 258/2011

Institui serviço de disque-adolescente destinado a atender ao jovem adolescente e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado manterá serviço de atendimento telefônico destinado a atender

jovens adolescentes que necessitem de esclarecimento sobre sexualidade, gravidez

na adolescência, drogas, abuso sexual e doenças sexualmente transmissíveis.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, considera-se adolescente o jovem com

idade de 13 a 18 anos.

Art. 2º - O Estado promoverá ampla divulgação do serviço de que trata esta lei e do

número de telefone a ele referente, principalmente na rede de ensino estadual.

Art.  3º  -  O  serviço  de  disque-adolescente  será  gratuito  e  coordenado  pela

Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 4º - O serviço de que trata esta lei será instituído no prazo de um ano contado

da data de publicação desta lei.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Muitas vezes o adolescente tem dúvidas que não consegue solucionar

por preferir calar-se, devido a timidez ou a insegurança. 

Este projeto procura oferecer ajuda para esse tipo de situação, criando o serviço

disque-adolescente, coordenado pela Secretaria de Estado de Saúde, com equipe

preparada para ajudar aquele adolescente que prefere sanar sua dúvida de forma

sigilosa e discreta.

Assim, contamos com o apoio de nossos colegas para a sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 259/2011

Estabelece  a  substituição  dos  nebulizadores  por  espaçadores  nas  unidades  de

saúde da rede pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica estabelecido que as unidades de saúde da rede pública estadual

deverão  substituir  os  nebulizadores  por  espaçadores,  para  a  administração  de

medicamentos por via inalatória, no tratamento de doenças respiratórias.

Parágrafo  único  -  A substituição se  dará  de  forma gradativa,  de  acordo com  a

necessidade pública e à medida que os nebulizadores forem-se tornando inservíveis.

Art.  2º  -  À  rede  pública  estadual  de  saúde  é  facultada  a  disponibilização  dos

espaçadores diretamente ao paciente necessitado, na forma de comodato, até que

seja finalizado o respectivo tratamento.

Art. 3º - Para a garantia da consecução desta lei é vedada a aquisição de novos

nebulizadores.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor trinta dias após sua publicação oficial.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: O projeto ora apresentado visa substituir os aparelhos nebulizadores

por  espaçadores.  Ambos são utilizados  para a administração de drogas inaláveis,

mais comumente utilizadas no tratamento de doenças respiratórias.

As doenças respiratórias atingem principalmente crianças e idosos. Seus principais

fatores causadores são o tabagismo, a poluição, a exposição profissional a poluentes

atmosféricos,  as  condições  alérgicas e as  doenças do sistema imunitário.  Com a

chegada do inverno e a queda da temperatura, o número de casos aumenta muito.

Por  isso,  nessas épocas,  as  unidades de urgência dos hospitais públicos ficam

superlotadas,  principalmente  em  razão  de  essas  doenças  serem  tratadas  com

medicamentos por via inalatória, ou seja, através dos conhecidos nebulizadores de

jato.

Os nebulizadores são aparelhos  que dependem de energia  elétrica e de que o

paciente  fique  muito  tempo  nas  unidades  de  saúde,  o  que  gera  muito  custo  à
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administração.

Os espaçadores representam um avanço nesse sentido. São aparelhos que não

dependem de energia elétrica, pequenos, leves, de plástico ou alumínio e de fácil

utilização  e  assepsia.  Ao  contrário  do  nebulizador,  proporcionam  um  jato  mais

direcionado da droga administrada,  o que constitui  garantia  de aproveitamento da

dose aplicada, menos tempo na administração (cinco vezes menos) e menor custo

(representa 1/5 do custo do nebulizador). 

Tudo  isso  conta  com  a  devida  comprovação  científica.  Inclusive,  a  Sociedade

Brasileira de Pediatria indica o espaçador em seus cursos de atualização e educação

médica  continuada,  porque  já  constatou  que  os  nebulímetros  pressurizados,  as

chamadas “bombinhas”, são os dispositivos mais utilizados para a administração das

drogas inalatórias.

Os espaçadores são utilizados de forma acoplada aos nebulímetros para melhor

direcionar o jato do medicamento, por isso o melhor aproveitamento da droga com

maior deposição pulmonar.

Assim, a Sociedade Brasileira de Pediatria indica o uso de espaçadores para:

a) facilitar a técnica de uso dos nebulímetros – especialmente em crianças e idosos;

crianças abaixo de 5 anos devem usar um nebulímetro com espaçador e máscara

facial. O tamanho do espaçador deve aumentar à medida que a criança cresce e o

tamanho dos pulmões aumenta;

b)  reduzir  a  tosse  de  pacientes  com  vias  aéreas  hipersensíveis  resultantes  de

lubrificantes presentes nos “sprays”; 

c)  possibilitar  o  uso  de  nebulímetros  nas  crises  de  asma em  substituição  aos

nebulizadores de jato – relação dose de broncodilatador via nebulímetro acoplado ao

espaçador/nebulizador  de  jato.  Numerosos  estudos  mostraram  a  eficácia  dos

nebulímetros como alternativa aos nebulizadores em asmáticos em crise;

b)  reduzir  a  deposição  orofaríngea  dos  corticosteroides  -  redução  dos  efeitos

adversos locais e sistêmicos.

Essas informações podem ser melhor visualizadas no “site” da Sociedade Brasileira

de Pediatria (www.sbp.com.br). 

Assim,  os  nebulizadores  estão  ultrapassados.  Os espaçadores  já  são utilizados
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amplamente nos EUA e na Europa há cerca de 10 anos. No Brasil, somente o Estado

de Minas Gerais o implantou há dois anos, e, no Espírito Santo, alguns hospitais já

estão utilizando o aparelho, como os dos Municípios de Vitória e Vila Velha, com

eficácia confirmada na prática.

Portanto, a implantação do uso dos espaçadores em substituição aos nebulizadores

só trará benefícios aos pacientes e à rede pública de saúde, em razão de serem mais

eficazes no tratamento e permitirem redução de custos.

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 260/2011

Torna obrigatória a afixação, nos estabelecimentos que menciona, de placas que

alertem para o fato de que a violência doméstica é crime e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  afixação,  em  locais  visíveis,  em  escolas,  hospitais,

maternidades e postos de saúde públicos, bem como nas dependências dos órgãos e

das  entidades  das  administrações  direta  e  indireta,  de  placas  com  os  seguintes

dizeres: “A violência doméstica é crime. Denuncie. Disque 180”.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades:

I - advertência por escrito;

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

sendo cobrada em dobro na reincidência; 

Art. 3º - Os estabelecimentos a que se refere o art. 1º terão prazo de sessenta dias

contados da data de publicação desta lei para se adequarem a suas disposições.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Vivemos um momento crítico no País. É alarmante o índice crescente

de  violência  doméstica,  que,  infelizmente,  tem  sido  constante  em  muitos  lares
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brasileiros, independentemente da classe social.

Segundo pesquisa feita pelo Instituto Sangari, com base em dados do SUS, em 10

anos,  10  mulheres  foram assassinadas  por  dia  no  Brasil.  A média  fica acima do

padrão internacional, e a motivação geralmente é passional. Em 2010, de acordo com

dados da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República, as

denúncias de violência doméstica mais do que dobraram. A Central de Atendimento à

Mulher - o Ligue 180 - registrou mais de 340 mil atendimentos no primeiro semestre,

o  que  representa  um  aumento  de  112% em  relação  ao  mesmo período  do  ano

passado.  Ao  todo  foram  36  mil  relatos  de  violência  física,  16  mil  de  violência

psicológica,  7.500  de  violência  moral,  800  de  violência  patrimonial  e  1.280  de

violência  sexual.  Além  disso,  foram  registrados  também  239  casos  de  cárcere

privado.

É muito importante que as mulheres saibam que existe este telefone para ligar:180.

O balanço do Ligue 180 mostra que, em 68% dos casos, a violência contra a mulher é

presenciada pelos filhos; em 16% das situações, o filho sofre a violência junto com a

mãe.  E  mais:  quase  40% das  mulheres dizem  sofrer  violência  desde  o  início  da

relação, e 57% afirmam que são agredidas física ou psicologicamente todos os dias.

Em mais da metade dos casos, as mulheres também disseram correr risco de morte.

Infelizmente,  o  medo da  reação  dos  agressores  depois  da  denúncia  é  um  dos

principais  fatores que impedem as mulheres de procurar ajuda.  Uma pesquisa da

Universidade Federal de São Paulo - Unifesp -,  aponta que a violência doméstica

(violência  física)  traz  danos  cerebrais  que  dificultam  a  reação  das  mulheres  aos

abusos que sofrem dentro de casa. As repetidas agressões afetariam a percepção da

realidade e a memória das vítimas. Além disso, o trauma também provoca depressão

e ansiedade.

Outro fator importante é a dependência econômica que muitas mulheres têm de

seus  companheiros.  A ONG internacional  Centro  pelo  Direito  à  Moradia  contra  o

Despejo  fez  um  pesquisa  no  Brasil  e  constatou  que  a  dependência  econômica

impede que as mulheres se afastem dos parceiros violentos. Das entrevistadas, 24%

disseram que permanecem com os agressores porque não têm como se sustentar.

Uma em  cada  quatro  brasileiras  sofre  com  a  violência  doméstica,  e,  a  cada  15
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segundos, uma mulher é atacada no Brasil.

Toda essa realidade é um absurdo e precisa acabar; por isso é importante frisar que

existe um número de telefone, em todo o Brasil, para as mulheres vítimas de violência

que precisam de ajuda. É o 180. A Central recebe denúncias de violência contra a

mulher, dá informações sobre a Lei Maria da Penha e indica a rede de atendimento

mais próxima. Em casos graves, aciona a polícia e o Ministério Público.

Vamos fazer a nossa parte para tentar combater essa covardia!

Assim sendo, conto com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 261/2011

Normatiza  o controle da eutanásia de cães portadores de leishmaniose visceral

canina no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Para  efeito  de  realização  de  eutanásia  em  cães  para  o  controle  da

leishmaniose visceral canina no Estado de Minas Gerais, é obrigatória a realização

de,  pelo  menos,  um  exame  parasitológico  com  resultado  positivo  ou  um  teste

sorológico com proteína recombinante, considerados exames confirmatórios.

Art. 2º - Os exames sorológicos de antígenos totais para investigação ou inquérito

epidemiológico  realizados  pelos  órgãos  de  controle  de  zoonoses,  canis  públicos,

unidades de saúde e  estabelecimentos  oficiais  congêneres do  Estado terão  valor

somente para efeito de levantamento epidemiológico, sendo vedada a sua utilização

para fins de diagnóstico ou como critério para a realização de eutanásia dos cães

positivos.

Parágrafo único - Os animais com resultado positivo nos exames sorológicos de

antígenos totais deverão ser considerados suspeitos, e neles se poderá, a critério do

poder  público  interessado,  realizar  qualquer  um  dos  exames  parasitológicos  ou

exame sorológico  com  antígeno  recombinante  para  a  confirmação  do  estado  de

portador.
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Art. 3º - Para efeito desta lei, consideram-se:

I - exames parasitológicos: aqueles exames cujos métodos de pesquisa identificam

a presença  direta  do  parasito  ou  de  algum  de  seus  componentes,  tais  como as

Reações de Imuno-histoquímica ou Imunocitoquímica, Punção Aspirativa por Agulha

Fina - Paaf -;

II  -  exames  sorológicos  de  antígenos  totais:  aqueles  exames  cujos  métodos

identificam  a  presença  de  anticorpos  contra  o  parasito,  tais  como  Reação  de

Imunofluorescência Indireta - Rifi -, Ensaio Imunoenzimático - Elisa -;

III  -  exames  sorológicos  de  antígenos  recombinantes:  aqueles  exames  cujos

métodos  detectam  anticorpos  contra  proteínas  específicas  do  parasito  e  utilizam

como  antígeno  proteínas  recombinantes,  minimizando  a  ocorrência  de  reações

cruzadas com outras enfermidades e com a forma cutânea da leishmaniose, quando

comparado com a sorologia de antígenos totais.

Art. 4º - Os exames confirmatórios deverão ser realizados de forma gratuita pelos

órgãos que controlam zoonoses, ou por clínicas e laboratórios conveniados com as

prefeituras.

Art. 5º - Somente serão considerados portadores da leishmaniose visceral canina

os  cães  que  apresentarem  resultado  positivo  para  qualquer  um  dos  exames

confirmatórios, a critério do poder público interessado.

Art.  6º  -  Fica  garantido  o direito  ao  contraditório sob a forma de realização de

contraprova dos exames parasitológicos realizados na rede pública autorizada, os

quais deverão ser arcados pelo poder público interessado e mediante requerimento

por escrito do proprietário do animal.

Parágrafo  único  -  Fica  a  critério  do  proprietário  do  animal  a  realização  da

contraprova  dos  exames  com  resultados  positivos  em  clínicas  ou  laboratórios

particulares, devidamente credenciados e na rede oficial do Ministério da Saúde para

o diagnóstico da  leishmaniose visceral  canina,  desde que este  atenda ao “caput”

deste artigo, cabendo a ele o pagamento dos custos.

Art.  7º  -  Os  animais  somente  poderão  ser  submetidos  à  eutanásia,  se,

cumulativamente:

I - o exame parasitológico escolhido apresentar resultado positivo;
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II - o exame de confirmatório, se realizado, apresentar resultado positivo;

III - não existir possibilidade de tratamento da doença;

IV - o proprietário assinar um termo de consentimento livre e esclarecido, formulado

pelo  Centro  de  Controle  de  Zoonoses,  o  qual  deve  conter  todas  as  informações

prestadas ao proprietário,  inclusive a possibilidade de requerer  a contraprova dos

exames  positivos  do  poder  público  ou  realizá-la  a  seu  custo  e  de  optar  pelo

tratamento sob acompanhamento de médico-veterinário.

Parágrafo  único  -  Havendo  a  possibilidade  de  tratamento,  o  proprietário

obrigatoriamente deverá realizá-lo,  a seu custo,  com médico-veterinário que ficará

obrigado a emitir  laudo de acompanhamento semestral  ao Centro de Controle  de

Zoonoses.

Art. 8º - O proprietário que, ciente que seu cão é portador de leishmaniose visceral

canina, não realizar o disposto no parágrafo único do artigo anterior, incorre no crime

de maus tratos.

Art.  9º  -  O  não  cumprimento  do  disposto  nos  arts.  1º  e  2º  desta  lei  levará  à

aplicação do contido nos arts. 2º e 3º da Lei Federal nº 9.605, de 1998.

Art.  10  -  Fica o poder  público  autorizado a celebrar  convênios  e parcerias  com

Municípios, entidades de proteção animal e outras organizações não governamentais,

universidades,  estabelecimentos  veterinários,  empresas  públicas  ou  privadas  e

entidades de classe, para a consecução dos objetivos desta lei.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A intenção deste projeto é evitar que animais sejam sacrificados, em

face de um diagnóstico que na verdade não é absoluto.

Para  que  ocorra  e  eutanásia  de  animais  com  leishmaniose  visceral  canina  é

necessário que todos os exames sejam realizados.  Assim, o poder público terá a

certeza da ocorrência da doença, para efeito do seu controle e erradicação.

Somente embasados em dados técnicos confiáveis sobre o número real de animais

infectados  pela  leishmaniose  visceral  canina,  técnicas  mais  eficazes  poderão  ser

desenvolvidas  para  diminuir  sua  disseminação,  possibilitando  o  controle  ético  e
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humanitário da doença e o correto tratamento em seres humanos, pois se trata de

uma zoonose.

Hoje no Brasil os testes realizados chegam a um índice de erro de falso-positivo de

até 48%, portanto, o número de animais mortos indevidamente pode ser grande.

Temos plena consciência de que este é um tema que implica discussão ampla com

inúmeros setores públicos e da sociedade organizada. Por isso mesmo, propomos o

projeto, dando início a esta longa trajetória que precisamos percorrer em busca da

solução final do problema.

Pelo exposto, pedimos apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto de

lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 262/2011

Torna obrigatória a utilização de sinalização horizontal em vias públicas onde se

localizam escolas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a utilização de sinalização horizontal com os dizeres “Devagar

escola” nas vias públicas onde se localizam escolas.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo máximo de noventa

dias após sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo tornar obrigatória a instalação de

sinalização horizontal  com os dizeres “Devagar escola” nas vias públicas onde se

localizam escolas.

A intenção é prevenir atropelamentos de crianças bem como alertar os motoristas

que estiverem trafegando nas vias onde se localizam as escolas.

Diante  do  exposto,  contamos com o apoio  dos nobres  colegas para  aprovação

desta proposição.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Segurança Pública para

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

PROJETO DE LEI Nº 263/2011

Torna obrigatório o uso de alimentação especial na merenda escolar para alunos

portadores de doença celíaca.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatório o uso de alimentação especial na merenda escolar adaptada

para alunos portadores de doença celíaca nas escolas da rede estadual de ensino.

Art. 2º - A alimentação especial, a ser fornecida a todas as escolas da rede estadual

de  ensino,  será  a  determinada  através  de  receituário  médico  e  prescrição  de

nutricionista da Secretaria de Estado de Saúde.

Art.  3º - O preparo da alimentação especial deverá ser realizado de forma a se

evitar a contaminação desta com glúten.

Parágrafo único - A Secretaria de Estado de Educação informará a todas as escolas

de sua rede, em conformidade com orientações médicas e nutricionais, a forma do

preparo da merenda especial, assim como a forma de evitar a contaminação com o

glúten.

Art. 4º - No início do ano letivo, cada escola, por meio do seu corpo docente, deverá

informar os alunos sobre a doença celíaca, seus sintomas, a forma de tratamento e a

existência de merenda própria para seus portadores.

Art.  5º  -  Até  o  terceiro  mês  após  o  início  do  ano  letivo,  cada  escola  deverá

encaminhar à Secretaria de Estado de Educação listagem com o número de alunos

que necessitarão de alimentação especial, para fins de se determinar a quantidade da

alimentação especial a ser fornecida.

Parágrafo único -  Não havendo dados quantitativos  sobre alunos portadores da

doença celíaca, utilizar-se-á como critério para se determinar a quantidade da alimen-

tação a ser fornecida a porcentagem de incidência da doença, conforme dados do

Ministério da Saúde ou da Secretaria de Estado de Saúde.

Art.  6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A  doença  celíaca  é  a  dificuldade  do  organismo  de  absorver  os

nutrientes  dos  alimentos,  motivada  pela  intolerância  ao  glúten,  uma  proteína

encontrada no trigo, na aveia, na cevada, no centeio, portanto em massas, pizzas,

bolos, pães, biscoitos, cerveja e alguns doces.

A doença não tem cura, e seu controle se baseia numa dieta totalmente isenta de

glúten. Quando a proteína é excluída da dieta, os sintomas da doença desaparecem.

Segundo informações da Associação dos Celíacos do Paraná - Acelpar -, em média,

uma em cada grupo de 250 pessoas possui a doença.

Tendo em vista a importância da merenda escolar, principalmente para alunos de

baixa renda, é essencial que haja uma alimentação diferenciada e isenta de glúten,

para que os alunos celíacos possam se alimentar sem sofrer as consequências da

doença.

Este  projeto  tem  por  objetivo  tornar  obrigatório  que  todas  as  escolas  da  rede

estadual de ensino utilizem alimentação especial na merenda escolar adaptada às

necessidades  das  crianças  e  dos  jovens  portadores  de  doença  celíaca,

proporcionando, desta forma, melhor condição de vida para esses alunos.

Considerando a importância e o alcance social da matéria, esperamos contar com o

apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 264/2011

Acrescenta inciso ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, que dispõe

sobre os direitos dos usuários das ações e dos serviços públicos de saúde no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 2º da Lei nº 16.279, de 20 de julho de 2006, o

seguinte inciso XXI:

“Art. 2º - (...)

XXI - ter acesso, no local onde a assistência é prestada, às informações sobre os

serviços  de  saúde,  com  os  endereços,  telefones,  horários  de  funcionamento,
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especialidades oferecidas, nome, número de registro no órgão profissional e horário

de trabalho dos profissionais das equipes assistenciais.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto tem como objetivo possibilitar aos pacientes de hospitais e

outras instituições de saúde da rede pública estadual o acesso a informações sobre

as  especialidades  médicas  por  eles  oferecidas,  bem  como sobre  os  horários  de

atendimento dos respectivos profissionais. Assim, os usuários desses serviços terão

melhores condições para utilizá-los satisfatoriamente.

Dessa forma, convencidos da relevância do tema, contamos com o apoio de nossos

nobres pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 265/2011

Cria o Selo Amigo do Meio Ambiente e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Selo Amigo do Meio Ambiente a ser concedido a empresa

legalmente constituída, mediante a apresentação de autorização e licença em âmbito

federal, estadual e municipal, conforme o ramo de atividade pertinente à empresa, e

comprovada a idoneidade no que se refere à preservação ambiental, no exercício de

suas atividades.

Art. 2º - Para obtenção do Selo de que trata esta lei, caberá à empresa interessada:

I  -  promover,  no  período  mínimo  de  um  ano,  ações  integradas  que  visem  à

preservação do meio ambiente, incluindo-se:

a) palestras educativas;

b) divulgação e distribuição de cartazes e folhetos informativos sobre a preservação

do meio ambiente.

II  -  requerer  o  referido  Selo  no  órgão  competente  do  Executivo,  apresentando,

anexos, documentos comprobatórios das ações previstas no inciso I deste artigo.

Art.  3º  -  O Selo  Amigo do Meio  Ambiente terá  a  validade de um ano e estará
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condicionado à comprovação, pela empresa, de promoção de ações integradas para

a preservação do meio ambiente.

Parágrafo único - Será impressa no Selo a que se refere o “caput” deste artigo uma

certificação de que, por um ano, aquela empresa faz jus ao título de "amigo do meio

ambiente",  podendo ser  renovado a cada ano,  de  acordo com o cumprimento do

disposto nos arts. 1º e 2º desta lei.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de sessenta  dias,

contado a partir da data de sua publicação.

Art.  5º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, complementadas, se necessário. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos visa a incentivar as empresas

do Estado a desenvolverem iniciativas de preservação do meio ambiente.

Num contexto em que se observa, dia a dia, a recorrência de agressões ao meio

ambiente por parte de agentes diversos e nas mais diferentes formas, entendemos

que não se pode mais negligenciar aspecto de tanta relevância para a preservação

da vida em nosso planeta.

Ao propormos, pois, a criação do Selo Amigo do Meio Ambiente, a ser outorgado à

empresa que promover ações educativas e preservacionistas, pretendemos também

criar-lhes o ensejo de poder utilizar essa qualificação em ações de comunicação e de

“marketing”.

Julgando seu uma importante iniciativa, contamos com o apoio de nossos nobres

pares para a sua aprovação.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 266/2011

Altera a Lei nº 9.583, de 6 de junho de 1988, que institui  a Medalha do Mérito

Ambiental do Estado de Minas Gerais, que passa a denominar-se Medalha do Mérito

Ambiental Sérgio Mário Regina.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 1º e 2º da Lei nº 9.583, de 6 de junho de 1988, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 1º - Fica instituída a Medalha do Mérito Ambiental Sérgio Mário Regina, a ser

concedida, anualmente, no Dia Mundial do Meio Ambiente - 5 de junho -, às pessoas

físicas e jurídicas que se tenham destacado por  relevantes serviços prestados ao

Estado  nas  atividades  de  melhoria  do  meio  ambiente,  de  proteção  dos  recursos

hídricos e de conservação da natureza.

Art. 2º - As concessões serão feitas pelo Governador do Estado, mediante proposta

do Plenário do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam - e da Secretaria de

Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad.

Parágrafo único - Não ultrapassará quinze o número de pessoas físicas e jurídicas

a serem agraciadas anualmente.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação:  Alio-me  ao  nobre  Deputado  Fábio  Avelar,  digno  colega  e

correligionário, defensor do meio ambiente, na lavra desta proposição. 

Além de prestar uma homenagem a um dos mais honrados servidores públicos e

militantes da preservação ambiental aliada ao desenvolvimento produtivo sustentável,

a  proposta  consubstanciada  no projeto,  aproveitada  em  sua  essência,  tem  como

fundamento a necessidade de mobilização do governo e da sociedade em favor da

melhoria das condições da vida ambiental, por se tratar da garantia da sobrevivência

da espécie humana. Nesse sentido, propõe que a data de concessão da Medalha do

Mérito Ambiental coincida com o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 5

de junho, para dar maior visibilidade aos que contribuem para a defesa e a melhoria

da qualidade ambiental. 

Busca-se  a  alteração  do  número  de  agraciados,  o  que  vai  permitir  que  esse

reconhecimento seja estendido a um grupo maior de pessoas, físicas ou jurídicas, o

que aumenta o incentivo ao implemento das ações necessárias à preservação da

natureza.
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O engenheiro agrônomo Sérgio Mário Regina foi personagem atuante na proteção

ao meio ambiente, reconhecido nacional e internacionalmente. Natural de Varginha,

Minas Gerais,  formou-se engenheiro  agrônomo em 1956 pela  Escola  Superior  de

Agricultura Luiz de Queiroz, da USP de Piracicaba (SP). Iniciou sua vida profissional

como  extensionista  da  Emater-MG,  onde  ocupou  o  cargo  de  Coordenador  de

Hortaliças  e  posteriormente  de  Olericultura.  Participou  do  I  Curso  Intensivo  de

Olericultura (Projeto ETA - 55) promovido pela então Universidade Rural do Estado de

Minas Gerais - Uremg -, em Viçosa. Dos participantes desse curso nasceu a ideia de

formar a Sociedade de Olericultura do Brasil. Na Embrater, coordenou o Programa de

Horticultura - Prohort -, dando ênfase à capacitação e à reciclagem dos extensionistas

de todo o Brasil.

Convocado pelo então Ministro da Agricultura, Alysson Paulinelli, como consultor da

Secretaria  Nacional  de  Produção,  criou  e  foi  titular  da  Gerência  de  Horticultura,

quando implementou os Programas Nacionais de Produção e Abastecimento de Alho,

Batata,  Cebola  e  Maçã,  também  apoiados  pelos  cinco  ministros  sucessores.

Incentivou os produtores locais, regionais e estaduais. 

Entretanto,  Sérgio  Regina  não  atuou  somente  na  área  agrícola.  Preocupou-se,

ademais, com a conservação dos recursos naturais, principalmente da água. Dessa

preocupação resultou a criação do Comitê da Sub-Bacia Hidrográfica do Rio Verde.

Desenvolveu o “raid” Colha Chuva para Produção de Água, programa desenvolvido

pela Emater-MG e pela Epamig, onde trabalhou desde 1994, após 35 anos dedicados

à extensão rural. Todas as atividades desenvolvidas por ele eram direcionadas para o

bem  comum  da  sociedade  e,  em  razão  disso,  recebeu  84  honrarias  de

reconhecimento público. Entre elas, foi o primeiro ganhador do Prêmio Marcílio de

Souza Dias, da Sociedade de Olericultura do Brasil.

Portanto,  Sérgio  Mário  Regina,  falecido  em  11/1/2010,  foi  pessoa  importante  e

dedicada  à  proteção do meio  ambiente  e  a  outras  questões  correlatas  e,  assim,

merecedor da homenagem que se propõe de emprestar o seu nome para batizar a

Medalha do Mérito Ambiental do Estado de Minas Gerais.

Pelas  razões expostas, contamos com o apoio dos ilustres pares desta Casa à

aprovação  desta  proposição,  que  é  meritória  por  promover  a  sensibilização  da
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sociedade em favor do meio ambiente.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 267/2011

Altera a Lei nº 12.972, de 27 de julho de 1998, que dispõe sobre declaração de

utilidade pública e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O art.  1º  da Lei  nº  12.972,  de 27 de julho de 1998,  fica acrescido do

seguinte § 2º, passando o parágrafo único a vigorar como § 1º:

“Art. 1º - (…)

§  2º  -  O  inciso  III  do  “caput”  deste  artigo  não  se  aplica  às  Organizações  da

Sociedade Civil  de Interesse Público - Oscips -, que terão que apresentar para se

habilitar ao título de utilidade pública a certificação de qualificação de Oscip da União

ou do Estado.”.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Antônio Carlos Arantes

Justificação: De acordo com a Lei nº 14.870, de 16/12/2003, que dispõe sobre a

qualificação de pessoa jurídica de direito privado como organização da sociedade civil

de interesse público, para a qualificação como Oscip, exige-se que a pessoa jurídica

seja regida por estatuto que preveja no inciso VII do art. 5º “limitação da remuneração

dos administradores, gerentes ou diretores, quando houver,  aos valores praticados

pelo  mercado,  na  região  correspondente  a  sua  área  de  atuação”,  ou  seja,  o

regulamento  da  Oscip  prevê  a  remuneração  de  seus  diretores,  desde  que  não

ultrapasse o valor de mercado.

Já a Lei nº 12.972, de 1998, sancionada cinco anos antes, que dispõe sobre as

regras e condições para a concessão da utilidade pública, veda, no inciso III do art.

1º,  tal  remuneração para os  cargos de direção para as entidades que almejam a

utilidade pública.

Assim há um descompasso entre as duas legislações, o que propomos acertar.

Não há o que discutir: as Oscips são entidades de utilidade pública e, como tal, são
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qualificadas para obter o título de utilidade publica estadual.

Para  tanto,  visando  ao  cuidado  de  triar  as  Oscips  dentro  das  regras  e

condicionantes que são exigidas das entidades do terceiro setor para a obtenção da

utilidade  pública,  propomos  que  seja  apresentada,  para  se  habilitar  ao  título,  a

certificação de qualificação de Oscip do governo federal ou do Estado.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 268/2011

Dispõe sobre o ensino de informática nas escolas públicas e privadas do sistema

estadual de educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  ensino  de  noções  de  informática  constituirá  componente  curricular

obrigatório de todas as séries ou anos dos ciclos dos níveis fundamental e médio das

escolas públicas e privadas integrantes do Sistema Estadual de Educação.

Art. 2º - O ensino de que trata o parágrafo anterior será ofertado obrigatoriamente

no  turno  em  que  o  aluno  esteja  matriculado,  sendo  admitida  sua  frequência  no

contraturno, desde que lhe seja assegurada vaga pelo estabelecimento de ensino.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Duarte Bechir

Justificação:  A União,  no  uso  de  suas  atribuições  constitucionais,  editou  a  Lei

Federal nº 9.394, de 1996, denominada Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB

-, que define as diretrizes e bases da educação nacional. 

Tal lei  estabelece, em seu art.  26, que os currículos dos ensinos fundamental  e

médio devem ter, além de uma base nacional comum, uma parte diversificada que

atenda às características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e

da clientela. Dessa flexibilidade resulta a possibilidade de legislação suplementar por

parte dos Estados Federados, respeitadas as imposições da norma geral.

Nesse diapasão, cumpre destacar os seguintes dispositivos do citado diploma legal:

“Art.  26  -  Os  currículos  do  ensino  fundamental  e  médio  devem  ter  uma  base

nacional  comum,  a  ser  complementada,  em  cada  sistema  de  ensino  e
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estabelecimento escolar,  por  uma parte diversificada,  exigida pelas  características

regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.

Art.  27  -  Os  conteúdos  curriculares  da  educação  básica  observarão,  ainda,  as

seguintes diretrizes:

(...)

III - orientação para o trabalho;

Art. 32 - O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos, gratuito

na  escola  pública,  iniciando-se  aos  6  (seis)  anos  de  idade,  terá  por  objetivo  a

formação básica do cidadão, mediante:

(...) 

II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia,

das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;

Art. 35 - O ensino médio, etapa final da educação básica, com duração mínima de

três anos, terá como finalidades:

(...)

IV  -  a  compreensão  dos  fundamentos  científico-tecnológicos  dos  processos

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.

Art.  36  -  O  currículo  do  ensino  médio  observará  o  disposto  na  Seção  I  deste

Capítulo e as seguintes diretrizes:

I  -  destacará  a  educação  tecnológica  básica,  a  compreensão do  significado  da

ciência, das letras e das artes; o processo histórico de transformação da sociedade e

da  cultura;  a  língua  portuguesa  como  instrumento  de  comunicação,  acesso  ao

conhecimento e exercício da cidadania;”.

Ainda que sob uma análise perfunctória dos dispositivos acima relacionados, resta

evidenciado que a LDB aponta para a necessidade de permanentemente adequar os

conteúdos curriculares às novas demandas que se apresentam.

Nesse contexto, há de se inferir que para a implantação de um esforço de inclusão

digital  é  necessária  a  inserção  de  recursos  informacionais  no  contexto  escolar,

oferecendo  à  clientela  estudantil  os  componentes  capazes  de  fomentar  essa

demanda.

Pelo  menos  três  fatores  devem  ser  observados:  a  possibilidade  de  acesso,  a
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capacitação para o uso e a atitude das pessoas frente ao computador. Por isso, torna-

se fundamental  detectar  as  necessidades do público  envolvido;  ouvir  professores,

captando as representações que têm acerca da informática, antes da implantação de

propostas de informática na educação na escola; integrar o planejamento das ações

em laboratórios de informática ao projeto político-pedagógico das escolas antes da

aquisição de tecnologia educacional, inteiramente comprometida com seus objetivos

pedagógicos; utilizar a informática à medida que o processo de alfabetização se fizer

necessário;  e  explorar  a  oportunidade  de  interatividade,  troca,  colaboração  e

participação disponibilizada pela informática.

Esses  são  verdadeiros  e  urgentes  desafios  que  se  colocam  diante  de  nós.  A

proposição  em  tela  apresenta-se  como  instrumento  de  cooperação  para  uma

resposta efetiva à necessidade de que se cogita. 

Por tais razões, solicitamos dos nobres pares a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 269/2011

Estabelece diretrizes para a adoção de política de Crédito Ambiental de Incentivo

aos  Produtores  Rurais  e  Agricultores  Familiares  -  Ecocrédito  -  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Para efeitos  desta lei  fica criado o Crédito  Ambiental  de Incentivo aos

Produtores Rurais e Agricultores Familiares - Ecocrédito.

Parágrafo único - Constitui objetivo do Ecocrédito o incentivo aos produtores rurais

e  agricultores  familiares  para  delimitarem  dentro  de  suas  propriedades  áreas  de

preservação ambiental destinadas à conservação da biodiversidade.

Art. 2º - O produtor rural e o agricultor familiar que declararem essa área como de

preservação ambiental terão incentivo do governo estadual – o Ecocrédito –, em valor

a ser definido pelo órgão competente, por hectare/ano.

§ 1º - O Ecocrédito poderá ser disponibilizado ao produtor e ao agricultor familiar

seis meses após a área ter sido declarada como de preservação ambiental.

§ 2º - O recebimento do Ecocrédito ficará condicionado ao envio, pelo proprietário,
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de relatório simplificado, em formulário elaborado pela Secretaria de Estado de Meio

Ambiente, contendo descrição detalhada da área preservada.

§ 3º - Fica facultado ao órgão estadual competente a fiscalização da área declarada

de  preservação,  sem  prévia  comunicação,  para  verificação  das  informações

prestadas pelo proprietário.

Art.  3º  -  O  Estado  definirá,  por  meio  dos  seus  órgãos  competentes,  as  áreas

prioritárias para preservação ambiental.

Parágrafo único - A área de reserva legal instituída pelo Código Florestal e as Áreas

de Preservação Permanente - APPs - existentes nas propriedades poderão também

gozar  dos  benefícios  desta  lei,  desde  que  indicadas  pelos  órgãos  estaduais

competentes.

Art.  4º  -  O  Estado  incentivará  o  reflorestamento  de  novas  áreas  com  uso  de

espécies nativas, garantindo a diversidade, especialmente em áreas degradadas e de

preservação ambiental.

Art.  5º  -  O  produtor  contemplado  com  o  Ecocrédito  será  responsável  pela

preservação ambiental de sua área.

Parágrafo único - Constatado qualquer ato doloso que fira o estabelecido nesta lei,

o produtor terá que devolver ao Estado o valor recebido por meio do Ecocrédito, no

prazo  de  sessenta  dias  da  notificação  do  órgão  estadual  responsável,  com  as

correções  devidas,  sem  prejuízo  das  demais  sanções  cabíveis,  de  ordem  civil  e

criminal.

Art. 6º - O proprietário contemplado com o Ecocrédito que objetivar a transferência

do  imóvel  em  questão  fica  obrigado  a  comunicar  expressamente  aos  órgãos

estaduais  responsáveis  e  ao  comprador  os  compromissos  firmados  para  com  o

programa.

Parágrafo  único  -  Em  caso  de  transferência  do  imóvel  declarado  como  de

preservação, todos os direitos e deveres serão assumidos pelos novos proprietários.

Art. 7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de até noventa dias.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes
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Justificação: O desafio que se apresenta hoje para os vários níveis de governo, a

sociedade civil e o setor produtivo é, sem abrir mão do desenvolvimento econômico,

conter o processo de devastação dos recursos naturais e da biodiversidade que o

desenvolvimento  provoca.  Dentro  dessa  realidade  é  que  precisamos  pensar  as

exigências  ambientais  que  incidem  sobre  as  propriedades  rurais  grandes  ou

pequenas, como as áreas de preservação permanente e as de reserva legal, e as

possibilidades  e  alternativas  que  temos  para  solucionar  os  problemas  daí

decorrentes, além de incentivar a inclusão voluntária de novas áreas de preservação.

Por  isso,  apresentamos neste projeto  de  lei  que visa garantir  o  cumprimento  das

restrições de ordem ambiental impostas às propriedades, a partir da criação de um

mecanismo de incentivo à preservação e à conservação ambiental: o Ecocrédito.

Consoante o art. 186 da Constituição Federal sobre a função social da propriedade,

fica esclarecido que “a função social é cumprida quando a propriedade rural atende,

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos

seguintes requisitos: I - aproveitamento racional e adequado; II - utilização adequada

dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; III - observância

das disposições que regulam as relações de trabalho; IV - exploração que favoreça o

bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.”.

Está-se reconhecendo, assim, que o direito de propriedade pode e deve limitar-se

em benefício de uma finalidade superior que mereça proteção, que pode advir da lei

ou  da  consciência  social.  Considerando o  papel  imprescindível  do  proprietário  do

imóvel  na  preservação  do  ecossistema,  apontamos  alternativas  de  incentivo  ao

exercício consciente de sua responsabilidade. Outro aspecto da proposição de lei é o

incentivo à recomposição da flora com espécies nativas, para aqueles imóveis nos

quais  não existe  cobertura  vegetal,  numa conjugação de esforços tanto  do poder

público como da iniciativa privada que só beneficia os ecossistemas.

Assim, solicito aos nobres Deputados a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 270/2011

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  repasse  a  garçons,  “barmen”,  “maîtres”  e

trabalhadores que desempenham funções correlatas da gratificação de 10% (dez por

cento) sobre o valor da conta concedida de maneira opcional pelos consumidores a

título de gorjeta, em bares, restaurantes e similares no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam obrigados os bares, restaurantes e similares a repassar aos garçons,

“barmen”, “maîtres” e trabalhadores que desempenham funções correlatas os 10 %

(dez  por  cento)  concedidos  a  título  de  gratificação,  de  maneira  opcional,  pelos

consumidores em razão dos bons serviços prestados por esses profissionais.

§ 1º - O repasse estipulado no “caput” só se faz obrigatório nos estabelecimentos

que trabalhem com os profissionais mencionados, ficando a critério do cliente pagar

ou não o acréscimo de 10% (dez por cento) apresentado em sua conta de consumo,

em reconhecimento aos bons serviços prestados.

§ 2º - Os repasses do percentual, de acordo com o “caput” deste artigo, poderão ser

feitos integralmente e diretamente pelos clientes aos profissionais, de acordo com a

produção individual.

§ 3º - O pagamento do percentual previsto no “caput” deste artigo poderá ser feito

com  o  cartão  de  crédito  ou  por  meio  de  cheque.  Nessas  hipóteses,  poderá  o

estabelecimento descontar o valor do percentual cobrado pelas administradoras do

cartão de crédito ou pela instituição bancária.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará a imposição de multa nos

valores de:

I  -  R$10.000,00  (dez  mil  reais),  a  ser  aplicada  aos  responsáveis  legais  por

estabelecimentos  que  tenham  capacidade  para  atender  mais  de  duzentos

consumidores;

II  -  R$5.000,00  (cinco  mil  reais),  a  ser  aplicada  aos  responsáveis  legais  por

estabelecimentos  que  tenham  capacidade  para  atender  entre  cem  e  duzentos

consumidores;

III - R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser aplicada aos responsáveis legais

por estabelecimentos que tenham capacidade para atender até cem consumidores;
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IV - R$1.000,00 (mil reais), a ser aplicada aos responsáveis legais pelos demais

estabelecimentos.

§ 1° - Os valores mencionados serão duplicados em c aso de reincidência.

§ 2° - A multa prevista neste artigo será atualizad a anualmente pela variação do

Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA -, apurado pelo Instituto Brasileiro de

Geografia  e  Estatística  -  IBGE -,  acumulada no exercício  anterior,  e,  no  caso de

extinção desse índice, será adotado outro criado por legislação federal e que reflita a

perda do poder aquisitivo da moeda.

Art. 3º - Compete ao Poder Executivo regulamentar esta lei.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  O projeto ora apresentado tem por  finalidade disciplinar  e legalizar

uma prática que se transformou em tradição e  foi  incorporada aos costumes dos

mineiros nos estabelecimentos que menciona. Tal prática, na verdade, ocorre em todo

o Brasil e na grande maioria dos países desenvolvidos. Trata-se do pagamento de

percentual  sobre  o  valor  da  conta,  a  título  de  gratificação  ou  gorjeta  pelos  bons

serviços prestados pelos garçons, “barmen”, “maîtres” e profissionais que exercem

funções correlatas.

Esse  percentual  é,  como regra  geral,  de  10% do  valor  da  conta  gerada  pelos

serviços prestados por bares, restaurantes e similares e já se tornou elemento da

cultura regional, auxiliando na composição dos rendimentos dos profissionais. Além

disso, dá ao cliente a condição de avaliar os serviços prestados, ficando a seu critério

pagar ou não a gratificação. No Brasil, em alguns Estados, o pagamento dos 10%

sobre  as  despesas  efetuadas  em  bares,  restaurantes  e  afins  ocorre

independentemente de legislação.

Contudo,  são  comuns  as  denúncias  dos  profissionais  mencionados  de  que  os

valores pagos pelos consumidores a título de gorjeta não lhes são repassados. Este

projeto visa justamente obrigar os estabelecimentos a fazer o repasse.

A instituição de lei com essa finalidade se faz necessária para resguardar o direito

dos  profissionais  de  receberem  diretamente  dos  clientes  os  valores  referentes  à
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gratificação,  quando  o  consumidor  optar  por  concedê-la,  evitando-se  que  alguns

estabelecimentos não efetivem o repasse e se apropriem desses valores.

Assim,  a  aprovação  deste  projeto  garantirá  aos  garçons,  “barmen”,  “maîtres”  e

profissionais que exercem funções correlatas o recebimento de valores aos quais eles

efetivamente  fizeram  jus  e  têm  direito  graças  aos  bons  serviços  prestados  aos

consumidores, que asseguram o lucro dos estabelecimentos, mas que, muitas vezes,

lhes  são  subtraídos.  Tais  valores  representam  um  ganho  extra  para  milhares  de

chefes de família, que trabalham em horários sacrificantes, até mesmo no período

noturno, e que se veem privados do convívio familiar justamente pela natureza da

profissão.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 271/2011

Institui  o  Programa  de  Resgaste  Histórico  e  Valorização  das  Comunidades

Remanescentes de Quilombos em Minas Gerais - Projeto Quilombos -, tendo como

base o art. 68 das Disposições Transitórias da Constituição da República, e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado promoverá o resgate histórico e a valorização das comunidades

remanescentes dos quilombos mediante a adoção das seguintes medidas:

I  -  identificar  e demarcar os  territórios  ancestrais  e as  terras  remanescentes de

quilombos no Estado de Minas Gerais;

II - promover o levantamento e a legalização dessas áreas, por meio do Instituto de

Terras do Estado de Minas Gerais - Iter -;

III - promover o levantamento histórico e cultural dessas comunidades, utilizando

informações fornecidas pela Fundação João Pinheiro, pela Universidade do Estado

de Minas Gerais, pela Universidade Federal de Minas Gerais e outras entidades;

IV - identificar projetos culturais para enquadramento nas leis de incentivo à cultura;

V - apoiar a implementação de projetos de desenvolvimento comunitário, agrário e

social  para serem financiadas pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais  -

BDMG - e por outras fontes;
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VI - abrir linhas de crédito no BDMG para o turismo cultural e ecológico, a fim de

viabilizar o desenvolvimento dessas comunidades.

Art. 2º - O sistema estadual de ensino, a partir do levantamento histórico e cultural

das  comunidades,  incluirá  no  currículo  escolar  estudos  sobre  a  história  e  as

características culturais dos quilombos em Minas Gerais.

Art. 3º - Esta lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo de cento e vinte

dias contados da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  Foram quase 360 anos de trabalho  escravo no País,  196 anos na

Capitania e, posteriormente,  na Província de Minas Gerais.  As primeiras  levas de

escravos  africanos  chegaram  para  o  trabalho  na  mineração  e  no  garimpo  do

diamante  por  volta  de  1692.  Vieram  principalmente  de  Angola,  Congo,  Gana  e

Moçambique. Lá, tinham identidade, cultura, e alguns procediam mesmo de reinos

altamente  evoluídos  para  o  contexto  da  época.  Reconheciam-se  como  fulas,

sudaneses, ewés ou geges, guinés, mandingas e, sobretudo, bantos. A escravização

suprimiu as identidades e homogeneizou a todos com a classificação de pretos e

negros, transferindo para homens e mulheres de pele escura os conteúdos negativos

existentes no imaginário coletivo, construído desde a Europa.

Para se ter uma ideia do peso demográfico desses contingentes populacionais na

Capitania mineira, na tabela mais conhecida, de 1776, constata-se a “existência de

70.769 brancos, 82 mil pardos e 167 mil pretos, somando 319.769 indivíduos”. Quer

dizer, os negros e mestiços constituíam quase 80% da população das Gerais.

A mineração não absorvia todo esse contingente populacional,  que ia buscar as

formas de sustento nos ganhos lícitos, como era o caso das negras quitandeiras, ou

nos ganhos ilícitos e nas pequenas infrações, como nos casos da prostituição, dos

roubos e dos extravios de pedras preciosas, bem como na formação de bandos e na

feitiçaria.

Por  outro  lado,  a  formação de quilombos foi  uma constante  durante  todo esse

período de escravidão. Pesquisadores dessa forma de resistência, como o Professor
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Carlos Magno, da UFMG, dão notícia de centenas de quilombos em Minas Gerais,

sendo o de Ambrósio o mais importante dos estudados até o momento.

Ao longo desses quase 200 anos de trabalho escravo em Minas Gerais, foi sendo

construída toda uma “ideologia da vadiagem” e da “humanidade inviável”. Recorro,

mais uma vez, a Carlos Magno, que descreve esse processo de desqualificação em

cores  bastante  fortes:  “À  perplexidade  do  homem  livre  pobre  e  constantemente

desclassificado,  a  camada  dominante  opôs  um  corpo  bastante  organizado  de

formulações cujas raízes lançam seus frutos ainda hoje, pois foram incorporadas e

reelaboradas pela nossa tradição autoritária.  Em síntese, a chamada dos homens

pobres era tida como uma outra humanidade, inviável pela sua indolência, pela sua

ignorância,  pelos  seus  vícios,  pela  mestiçagem  ou  pela  cor  negra  de  sua  pele;

habitantes de uma terra rica e farta, esses homens nada faziam para dela conseguir

frutos; poderiam viver de expedientes e esmolas, descurando do futuro, repudiando

as  formas  permanentes  da  atividade  econômica  e  abraçando  um  modo  de  vida

itinerante e imprevidente”. É o que diziam.

A abolição do trabalho escravo, em 1888, não veio acompanhada de medidas que

pudessem integrar os negros na sociedade de classes e instrumentalizá-los para a

cidadania. Pelo contrário, a abolição acontece em um período em que as doutrinas de

superioridade racial dos europeus estão em voga e contaminam os mais variados

campos do conhecimento, como a história, a biologia, a medicina, a medicina legal e

as ciências que vieram depois, como a antropologia e a sociologia.

Mas essa não é apenas uma visão “a posteriori”, a partir dos resultados palpáveis

daquele momento até os dias de hoje. Isto porque houve políticos, como é o caso de

José Bonifácio de Andrada e Silva, que defendiam, por exemplo, a reforma agrária

como medida para permitir a participação dos ex-escravos no sistema produtivo.

Aquelas teorias racistas que influenciaram o pensamento das nossas elites, dos

políticos  e  dos  reformadores  sociais  impuseram  limites  estruturais  ao  movimento

abolicionista. Um jornal dessa corrente, “A Redempção”, de São Paulo, traz, em seu

número de 11/12/1887, a seguinte opinião: “o distinto do abolicionista é a limpeza da

consciência, é o libertar aqueles a quem estão roubando e deixá-los que vão tratar de

sua vida ou pagar-lhes o salário a que tem direito todo aquele que trabalha; é ter sua
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casa, seu lar, sua família limpa da lepra negra que contamina a todos e perverte os

costumes”.

Milhões  de  africanos  tinham  aportado  ao  Brasil.  Aqui  construíram  uma  cultura

exuberante e ergueram cidades que são hoje patrimônio da humanidade; produziram

a riqueza das nações, particularmente de Portugal  e da Inglaterra. Estratégias  de

exclusão e repressão são faces da mesma moeda. Agora, encerro este retrato sem

retoques da crua realidade dos negros, nesses quase 360 anos de escravidão e 112

anos de abolição inconclusa do trabalho escravo, para abordar o momento presente.

Atualmente,  passados mais de 500 anos de Brasil,  temos assistido a gestos de

enorme grandeza ética, como é o caso da Igreja Católica, que pediu perdão pelos

pecados cometidos contra os índios e contra o povo negro. Não obstante o enorme

efeito  de  atitudes  como  essa,  é  chegado  o  tempo  da  proposição  de  medidas

concretas, de políticas e de estratégias para a busca da justiça, da verdade, para

promover a igualdade de oportunidade entre os vários segmentos étnicos de nosso

Estado e de nosso país.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 272/2011

Altera a Lei  nº  15.073, de 5 de abril  de 2004,  que dispõe sobre a doação,  por

empresa pública ou privada, de uniforme, mochila, pasta e material escolar a escola

da rede pública estadual e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o art. 1º da Lei nº 15.073, de 5 de abril de 2004, acrescido do seguinte

parágrafo único:

“ Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O uniforme escolar utilizado pelos alunos de escolas localizadas

em áreas socialmente vulneráveis,  regularmente matriculados na rede estadual de

educação básica, serão fornecidos gratuitamente pelo Estado.”.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A Constituição do Estado determina a aplicação anual de pelo menos
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25% das  receitas  na  manutenção e  no  desenvolvimento  do  ensino.  Além desses

recursos  e  de  outras  verbas  adicionais,  como  aquelas  oriundas  dos  programas

federais mantidos pelo FNDE e da Quota Estadual do Salário Educação - Qese -, a

educação básica,  que compreende a educação infantil,  o  ensino fundamental  e o

ensino  médio  em  todas  as  suas  modalidades,  deverá  contar  com  um  fundo  de

financiamento  próprio  a  partir  da  aprovação  do  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento  da  Educação  Básica  e  de  Valorização  dos  Profissionais  da

Educação - Fundeb. Segundo dados do Censo Escolar de 2005, Minas Gerais tem

2.695.889 estudantes na rede estadual, sendo 62,9% no ensino fundamental e 29,4%

no ensino médio. O uniforme escolar, obrigatório na maioria das escolas, ainda não é

acessível aos alunos de famílias de baixa renda, que têm dificuldades para adquiri-

los.  Além  dos  aspectos  pedagógicos  que  justificam  o  uniforme,  o  uso  da  roupa

adequada na escola valoriza o aluno carente, organiza o ambiente e contribui para o

bom  desempenho  escolar.  Nesses  tempos  de  violência  generalizada,  que  vitima

principalmente a juventude em idade escolar, o uniforme passou a ser um fator de

segurança dos alunos, pois contribui com sua identificação por toda a comunidade,

tornando-se uma proteção especialmente em escolas situadas em áreas críticas e

violentas.

Por entendermos a importância de seu uso, acreditamos que o Estado, a exemplo

de  outras  políticas  acertadas  na educação,  como a  distribuição gratuita  de  livros

didáticos,  deve  se  responsabilizar  pela  distribuição  do  uniforme  para  os  alunos

carentes, especialmente nas escolas localizadas em áreas socialmente vulneráveis.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 273/2011

Dispõe sobre a indenização dos familiares das vítimas da chacina de Felisburgo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Estado pagará  indenização no valor  de R$200.000,00 (duzentos mil

reais) a cada uma das cinco famílias das vítimas da chacina de Felisburgo, ocorrida

em 20/11/2004.

Art.  2º - A indenização a que se refere este artigo será paga, se requerida pelo
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cônjuge, sucessor legal ou procurador legalmente constituído para esse fim, no prazo

máximo de cento e oitenta dias contatos de data fixada na regulamentação desta lei.

Art. 3º - Para custeio das despesas decorrentes da aplicação desta lei, o Estado

incluirá dotação específica na Lei Orçamentária do exercício subsequente ao de sua

votação.

Art. 4º - Essa lei será regulamentada pelo Poder Executivo no prazo máximo de

noventa dias contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 274/2011

Declara patrimônio histórico e cultural do Estado a Orquestra Sinfônica do Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  patrimônio  histórico  e  cultural  do  Estado  a  Orquestra

Sinfônica do Estado de Minas Gerais,  corpo estável da Fundação Clóvis Salgado,

vinculada à Secretaria de Estado de Cultura.

Art. 2º - Cabe ao Poder Executivo a adoção das medidas cabíveis para registro dos

bens culturais de que trata esta lei, nos termos definidos no inciso IV do § 1º do art. 1º

do Decreto nº 42.505, de 15 de abril de 2002.

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: Para os gregos, "orkhestra" queria dizer "lugar destinado à dança". No

séc. V a.C., os espetáculos eram encenados em teatros ao ar livre, e "orkhestra" era

aquele espaço situado bem na boca de cena, no formato de meia-lua. E era lá que o

coro participava da ação, cantando e dançando. Mas, é bom lembrar, era lá também

que ficavam os músicos. Muito tempo depois, mais precisamente no início do séc.
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XVII, surgiria a ópera, tipo de espetáculo que logo seria comparado ao drama grego.

E dessa comparação é que surgiu a ideia de denominar  o espaço destinado aos

músicos, entre a plateia e o palco, como orquestra. Logo, o que servia para dar nome

a um espaço daria nome também ao próprio conjunto de instrumentistas.

Em  seguida,  seria  acoplado  ao  termo  orquestra  um  outro,  "sinfônica",  que  faz

referência a uma consonância de sons. Em outras palavras, uma orquestra sinfônica

é um grupo de músicos que tocam juntos,  em harmonia.  E o que seria,  então,  a

orquestra  filarmônica?  O  termo  "filarmônica"  diz  respeito  ao  sustento  de  uma

orquestra: se ela é filarmônica, então é mantida por uma sociedade de amigos ou

uma entidade privada. Por oposição, com o tempo, orquestra sinfônica passou a ser o

nome de um grupo mantido por uma instituição pública, o governo de um país, de um

Estado,  a  Prefeitura  de  uma  cidade.  Mas,  no  final  das  contas,  uma  orquestra

filarmônica também é sinfônica, já que nela os músicos também tocam juntos, em

harmonia.

Em países do chamado Primeiro Mundo, o culto às orquestras sinfônicas é elevado.

Países como a Alemanha possuem 149 grandes conjuntos musicais subvencionados,

incluindo 82 orquestras de ópera, 35 de concerto, 7 de câmara e 14 de rádio, 4 “big

bands” e 7 coros de rádio.

No Brasil colonial, havia uma utilização intensa de orquestras nos cultos religiosos,

todas elas  subvencionadas pela  Igreja Católica.  Já no séc.  XIX,  estas  orquestras

foram paulatinamente substituídas pelas nossas conhecidas bandas, uma vez que o

financiamento da Igreja tinha praticamente acabado.

Desta época, restaram poucas orquestras, como a famosa Ribeiro Bastos, de São

João Del-Rei.

Sabemos que o repertório  sinfônico cresceu enormemente  a partir  do séc. XIX,

legando para a humanidade milhares de composições, compreendendo o repertório

sinfônico propriamente dito, concertos, balés e óperas, que deveriam ser difundidas

entre todas as camadas de nossa sociedade. Temos o dever de livrar a cultura da

aura elitista e levar a música erudita e, principalmente, a sinfônica para toda a nossa

população.

Projetos louváveis como o da Sinfônica Brasileira, de levar a música sinfônica para
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a população das favelas do Rio a preços populares (R$1,00), deveriam ser imitados

em todo o território nacional. Pode-se perceber a grande comoção das pessoas que

nunca  tiveram  condições  de  pisar  no  Teatro  Municipal  do  Rio  e  assistir  a  uma

orquestra ao vivo. Acreditamos que este é o papel de qualquer governo coerente e

engajado com o povo, e não o de simplesmente delegar essa função a organizações

privadas.

A Orquestra Sinfônica de Minas Gerais tem cumprindo este papel com propriedade,

através  do  projeto  de  circulação  da  Fundação  Clóvis  Salgado.  Ela  tem  se

apresentado  em várias  cidades  do  interior  de  Minas,  com  entrada franca.  Fica  a

nossa pergunta: ao se privatizar, ela continuará realizando este louvável projeto de

descentralização?

Um  dos  três  corpos  artísticos  mantidos  pelo  Palácio  das  Artes,  a  Orquestra

Sinfônica de Minas Gerais é também a única orquestra profissional do Estado. Nos

últimos anos, diversificou sua atuação e se tornou um grupo extremamente versátil,

presente em óperas e balés, dando concertos, apresentando-se ao ar livre na Capital

e no interior e executando um repertório que abrange todos os períodos da música

sinfônica, do barroco ao contemporâneo.

Em  2004,  o  grupo  realizou  um  total  de  50  apresentações,  algumas  delas

acompanhadas  por  grandes  nomes  da  música  nacional  e  internacional,  como os

pianistas  Nélson Freire,  Pavel  Nercessian e Arnaldo Cohen e o trompetista russo

Serguey Nakariakov. Ainda em 2004, junto com o Coral Lírico Palácio das Artes, a

Orquesta  Sinfônica  de  Minas  Gerais  gravou  o  CD  “Ofício  de  Trevas”,  registro

profissional da obra do padre e compositor mineiro José Maria Xavier (1819-1887),

com regência de  Marcelo Ramos.  No mesmo ano,  gravou um CD com obras  do

compositor Tavinho Moura, sob regência do compositor Wagner Tiso.

Fundada em 1977, fez seu concerto de estreia em setembro do mesmo ano, sob

regência  do  maestro  alemão  Wolfgang  Groth.  Atualmente,  tem  como  regente

residente  o  maestro  Charles  Roussin  e  como  regente  titular  o  maestro  Roberto

Tibiriçá.

Figuram entre os regentes titulares da história da Orquestra Sinfônica de Minas

Gerais os maestros Wolfgang Groth, Emilio De Cesar, Sérgio Magnani, Carlos Alberto



787
____________________________________________________________________________

Pinto  da  Fonseca,  Aylton  Escobar,  David  Machado,  Afrânio  Lacerda  e  Holger

Kolodziej.

Também a regeram personalidades como Eleazar de Carvalho, Cláudio Santoro,

Camargo Guarnieri, Benito Juarez, Alceo Bocchino, Marc Trautman, Roberto Duarte,

Carlos Eduardo Prates, Henrique Morelembaum, Per Brevig, Roberto Schnorremberg,

Johannes Hömberg, Roberto Tibiriçá, Eugene Kohne e Eraldo Salmieri, entre outros

convidados. Foram solistas, entre muitos nomes de destaque, os pianistas Antônio

Guedes  Barbosa,  Jacques  Klein,  Yara  Bernette,  Jean  Louis  Steuerman,  Eduardo

Hazan, Berenice Menegale, Roberto Szidon, Edson Elias, Frederic Meinders e Fanny

Solter; os cantores Amin Feres, Maria Lúcia Godoy, Céline Imbert, Nilza de Castro

Tank,  Genuína Pinheiro,  Paulo  Fortes,  Edith  Mathis,  Eliane Coelho,  Regina  Elena

Mesquita e Fernando Teixeira; e os instrumentistas Maria Durek, Leopold La Fosse e

Antônio Meneses.

Ressaltamos que a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais já se tornou um patrimônio

cultural do Estado, patrimônio esse que deve pertencer ao povo mineiro, e não a uma

elite empresarial que passará a patrociná-la e dirigi-la para seus interesses próprios.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 275/2011

Institui a Semana Estadual de Mobilização da Juventude.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Mobilização  da  Juventude,  a

comemorar-se, invariavelmente, na última semana do mês de setembro.

Art. 2º - Os eventos alusivos à comemoração da Semana Estadual de Mobilização

da Juventude deverão acontecer, sob a égide do Executivo, incluindo as entidades

representativas dos jovens, em todo o Estado, por meio de seminários, simpósios,

palestras, conferências e eventos outros, e deverão desenvolver temas pertinentes às

necessidades da juventude, sob todos os seus aspectos, com ênfase na formação

profissional e cultural, pelo prisma básico de sua plena integração política e social.

Paragrafo  único  -  Será  dada  prioridade  a  painéis  temáticos  sobre  educação,

emprego e renda, saúde, cultura, esportes, responsabilidade social e cidadania.
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Art. 3º - As ações desenvolvidas durante a Semana deverão apresentar diretrizes

de  políticas  de  ação  governamental,  em  todo  o  Estado,  fazendo  gerar  ações

determinantes, até mesmo das políticas municipais de ação social em seu conjunto.

Art. 4º - Caberá ao Executivo, por meio dos órgãos competentes, organizar, nortear

e publicar as conclusões consequentes de todas as sugestões oferecidas durante a

mobilização, além de cuidar de sua aplicação pelas autoridades competentes.

Art.  5° -  Durante a  Semana  de  Mobilização da Juvent ude,  todos  os  órgãos de

comunicação pública do Estado reservarão espaço e tempo para a publicação e a

divulgação de matérias alusivas à juventude e à sua importância na vida de Minas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: Faz-se notória a necessidade de o poder público estadual voltar  os

olhos, de forma organizada e decidida, para as demandas crescentes da juventude

mineira.  Uma  inumerável  gama  de  assuntos  e  de  interesses,  sob  criteriosa

coordenação  do  Executivo,  deverá  ser  abordada  diretamente  pelas  secretarias

municipais de educação, entidades representativas dos jovens e assemelhados, sob

a  orientação  das  autoridades  competentes,  de  forma  a  se  consubstanciar  um

coerente programa de atendimento às reais carências e emergentes solicitações dos

nossos jovens.

Espero, com este projeto, considerado um primeiro passo, nortear os caminhos da

juventude mineira, referência de lutas, de solidariedade, de união e de contestação

diante das injustiças sociais do mundo. Resgatar e potencializar essas características

tão marcantes é uma das preocupações que queremos frisar com a Semana Estadual

de Mobilização da Juventude.

Fortalecer e propor alternativas políticas para os movimentos estudantis, para as

pastorais de juventude e para as entidades ligadas a esse segmento em geral, por

meio  da  implementação  dos  programas  sociais  do  governo  estadual  é  o  que

pretendemos.

Pretendemos,  ainda,  com  este  projeto,  despertar  no  Estado  a  necessidade  da

implementação de ações de cunho político e social voltadas para essa área.
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Formação  política,  palestras,  atividades  culturais  e  recreativas,  criação  de

conselhos  municipais  da juventude,  formação de entidades juvenis,  fortalecimento

dos trabalhos das pastorais, informação e capacitação dos programas dos governos

federal  e  estadual  nas  cidades  darão  as  condições  necessárias  para  os  jovens

buscarem um futuro melhor.

Assim, pedimos a contribuição dos nobres pares desta Casa, para que a juventude

do Estado de Minas Gerais seja a maior beneficiada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 276/2011

Altera o art. 17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de 2002, que dispõe sobre as

políticas florestal e de proteção à biodiversidade no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O "caput" e os incisos IV e V do art. 17 da Lei nº 14.309, de 19 de junho de

2002, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 17 - O proprietário ou possuidor de imóvel rural fica obrigado, se necessário, a

recompor, em sua propriedade ou posse, preferencialmente, ou em outra situada na

mesma bacia hidrográfica e no território do Estado, a área de reserva legal, podendo

optar por um dos seguintes procedimentos:

(...)

IV  -  compensação  da  área  de  reserva  legal  por  outra  área  equivalente  em

importância  ecológica  e  extensão,  desde  que  pertença  ao  mesmo  ecossistema,

conforme critério estabelecido em regulamento;

V  -  aquisição  de  gleba  não  contígua  e  instituição  de  Reserva  Particular  do

Patrimônio  Natural  -  RPPN  -,  condicionada  a  vistoria  e  aprovação  do  órgão

competente;".

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

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: A partir da edição da Lei Federal nº 4.771, de 1965 - que contém o

Código Nacional Florestal -  a par do grande impulso que se dava à proteção das
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florestas  e  demais  formas  de  vegetação,  surgiram  intensos  debates  e  muito

descontentamento em torno das questões florestais. Alguns segmentos julgavam-se

prejudicados no exercício do direito  de propriedade ao se instituírem as áreas de

preservação permanente e de reserva legal na forma definida na lei.  Às primeiras

atribuiu-se, na prática,  o conceito de intocabilidade,  exceto em casos de utilidade

pública ou relevante interesse social, já que são necessárias à proteção dos recursos

hídricos e de processos ecológicos. À reserva legal, entendida como uma área com

vegetação  nativa  calculada  em  20% da  área  total  de  cada  propriedade  (fora  da

Região Amazônica), coube um regime de utilização limitada, proibido o corte raso. Se

tal código fosse seguido à risca, certamente veríamos hoje o espetáculo de rios e

lagoas marginados por protetoras matas ciliares, nascentes envoltas em vegetação

nativa, topos de morro e encostas com coberturas florestais, tudo contribuindo para a

manutenção dos ecossistemas e da boa qualidade das águas.

No entanto, não é esse o quadro com o qual deparamos, mormente no território

mineiro,  onde os nossos rios  estão  morrendo,  intensamente  poluídos,  em meio à

degradação  generalizada  nas  bacias  hidrográficas.  Cada  vez  mais  se  devastam

biomas como o da mata atlântica e o do cerrado, impactados pelas mais diversas

atividades  antrópicas  como  monoculturas  extensivas,  uso  indiscriminado  de

agrotóxicos, pastagens, mineradoras, indústrias e seus efluentes tóxicos, descargas

de esgotos nos corpos d'água e garimpos.

Constatado o avanço da degradação ambiental, é evidente que instrumentos como

a  Lei  nº  14.309,  de  2002,  que  estabelece  a  política  florestal  e  de  proteção  à

biodiversidade no Estado,  consolidam diretrizes  e instrumentos estabelecidos pelo

Código Florestal, a exemplo da Reserva Legal, e tornam-se uma segura base sobre a

qual o poder público e a sociedade em geral demandam ajustes, controle e execução

de normas de proteção ambiental.

Assim,  o  conceito  inicial  de  reserva  legal,  que  servia  quase  que  para  o  uso

exclusivo  do  proprietário,  dentro  dos  limites  estabelecidos,  passa  a  adquirir  a

conotação de um recurso ambiental necessário ao equilíbrio ecológico e à proteção

da biodiversidade. Esse atual ponto de vista, a despeito de contrariar a ideia de se ter

uma reserva estratégica para a exploração (sustentada) por parte do proprietário, tem
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merecido  calorosas  defesas  e  está,  de  fato,  consolidado  pelas  modificações

introduzidas na legislação florestal.

A Medida  Provisória  nº  2.166-67,  de  24/8/2001,  que  altera  dispositivos  da  Lei

Federal  nº  4.771,  define  reserva  legal  como "necessária  ao  uso  sustentável  dos

recursos  naturais"  (passível  de  exploração,  como  por  meio  do  manejo  florestal

sustentável)  e  "à  conservação  e  reabilitação  dos  processos  ecológicos,  à

conservação da  biodiversidade  e  ao  abrigo  e  proteção  de fauna e  flora  nativas".

Corroboram  seu  valor  estratégico  para  o  equilíbrio  ambiental  as  condições

preconizadas para a sua localização, que deve ser decidida conforme os seguintes

requisitos:  aprovação pelo  órgão ambiental  estadual  competente;  cumprimento  da

função  social  da  propriedade;  adequação  aos  seguintes  critérios  e  instrumentos,

quando  houver:  plano  de  bacia  hidrográfica;  plano  diretor  municipal;  zoneamento

ecológico-econômico; outras categorias de zoneamento ambiental; proximidade com

outra reserva legal,  área de preservação permanente, unidade de conservação ou

outra área legalmente protegida.

É bom lembrar que essas são normas gerais, que balizam a legislação estadual,

que  deve,  certamente,  complementá-las,  mas  não  contrariá-las  frontalmente  ou

liberalizá-las demasiadamente. O documento federal prevê, também, a possibilidade

de recomposição da reserva legal, quando não houver a correspondente cobertura

nativa nas áreas reservadas para tal. São várias as opções, de acordo com critérios

estabelecidos pelo órgão ambiental competente: recomposição, pelo proprietário ou

possuidor de imóvel rural, da reserva legal mediante plantio, a cada três anos, de no

mínimo 1/10 da área total necessária à sua complementação, com espécies nativas;

condução da regeneração natural da reserva legal; compensação da reserva legal por

outra área equivalente em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao

mesmo  ecossistema  e  esteja  localizada  na  mesma  microbacia.  Essa  última

determinação poderá ser abrandada, se necessário, na forma indicada pelo § 4º do

art. 44 do Código Florestal, ou seja: "Na impossibilidade de compensação da reserva

legal  dentro  da  mesma microbacia  hidrográfica,  deve  o  órgão ambiental  estadual

competente  aplicar  o  critério  de  maior  proximidade  possível  entre  a  propriedade

desprovida de reserva legal e a área escolhida para compensação, desde que na
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mesma bacia hidrográfica e no mesmo Estado, atendido, quando houver, o respectivo

plano de bacia hidrográfica (...)”.

A Lei Florestal mineira (Lei n° 14.309, de 2002), c onsiderando as peculiaridades de

nosso Estado e procurando atender à dinâmica das atividades rurais, criou, no seu

art.  17,  possibilidades  novas  para  a  recomposição,  considerando-se  sempre  a

correspondência com o total da área de reserva legal ou da área a ser reconstituída e

a vistoria e a aprovação do órgão competente, nas seguintes formas: implantação e

manejo  de  sistemas  agroflorestais;  isolamento  total  da  área  a  ser  recomposta  e

adoção  de  técnicas  adequadas  à  condução  de  sua  regeneração;  aquisição  e

incorporação à propriedade rural de gleba contígua correspondente à da reserva legal

a ser recomposta; compensação da área de reserva legal por outra área equivalente

em importância ecológica e extensão, desde que pertença ao mesmo ecossistema e

esteja  localizada  na  mesma  microbacia,  conforme  critérios  estabelecidos  em

regulamento;  aquisição  de  gleba  não  contígua,  na  mesma  bacia  hidrográfica,  e

instituição  de  Reserva  Particular  do  Patrimônio  Natural  -  RPPN  -;  aquisição,  em

comum com outros proprietários, de gleba não contígua e instituição de RPPN, cuja

área corresponda  à  área  total  da  reserva  legal  de  todos  os  condomínios  ou  co-

proprietários; aquisição de cota de Certificado de Recomposição de Reserva Legal -

CRRL - de Reserva Particular de Recomposição Ambiental - RPRA -, em quantidade

correspondente à área a ser reconstituída.

Como se pode constatar, pelo exposto nos itens VI e VII, a não referência ao âmbito

geográfico delimitado para os respectivos critérios de recomposição dá margem para

a interpretação de que pode haver recomposição em áreas situadas fora da bacia

hidrográfica onde se localizam os imóveis rurais com reservas legais deficitárias. Ao

que  tudo  indica,  essa  posição  já  está  sendo  acatada  pelo  Instituto  Estadual  de

Florestas - IEF -, que é o órgão competente para a gestão das questões florestais no

Estado. Tal abertura preocupa, pois pode ignorar a destinação ecológica de tais áreas

na necessária conservação da biodiversidade, da flora e da fauna, com repercussão

negativa para a proteção dos ecossistemas.

Entende-se que cada bacia hidrográfica responde naturalmente por características

ecológicas  específicas,  próprias  aos  ecossistemas  ali  desenvolvidos.  Se  em
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determinada  bacia  hidrográfica,  por  diversos  motivos,  inclusive  pela  exploração

agrícola e pela atividade agropecuária, falta a vegetação nativa das reservas legais, a

sua recomposição fora da bacia ou em outras regiões de diferentes biomas em nada

contribui  para  a  recuperação  e  proteção  do  ecossistema  original  já  atingido.

Perpetuam-se,  assim,  os  casos  de  degradação  já  existentes.  Não  se  pode,  por

exemplo, proteger áreas do cerrado, em detrimento da recuperação de parcelas da

mata atlântica em áreas protegidas em lei.

São  considerações  como essas  que  levaram  os  participantes  do  fórum  técnico

"Cerrado Mineiro: Desafio e Perspectivas", promovido pela Assembleia Legislativa, a

aprovarem  a  proposta  de  que  deve  ser  evitado  que  as  reservas  legais  sejam

compensadas  fora  da  mesma bacia  hidrográfica.  O  escopo do projeto  de  lei  ora

apresentado é exatamente garantir que a recomposição das áreas de reserva legal

pelos critérios já definidos se dê obrigatoriamente dentro da mesma bacia hidrográfica

onde  se  situam  as  propriedades  deficitárias,  independentemente  da  análise  e  da

aprovação do órgão ambiental. Dessa forma, o que estamos propondo é apenas o

cumprimento das diretrizes já existentes na legislação federal, que devem prevalecer

ante a legislação estadual.  Entendemos a primeira como o fórum legítimo para a

edição  da  norma  geral,  base  sobre  a  qual  a  segunda  deve  se  apoiar,

complementando-a, no que for pertinente, mas não confrontando-a diretamente, nos

seus princípios e diretrizes básicas. Com isso, estaremos fortalecendo esse que é

ainda um dos poucos instrumentos com os quais o Estado pode, de fato, intervir para

garantir a efetiva proteção dos nossos recursos ambientais.

Originária do Projeto de Lei nº 1.829/2004, esta proposição incorpora as alterações

propostas no processo de tramitação, em especial as emendas feitas pela Comissão

de Constituição e Justiça.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

parecer, nos termos do art. 193, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 277/2011

Dispõe sobre a legitimação e a regularização de posses e sobre a permissão de

uso em terras devolutas estaduais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



794
____________________________________________________________________________

Art.  1º - São legitimáveis as posses em terras devolutas estaduais regularmente

discriminadas, em benefício dos ocupantes, pessoa física ou jurídica, que possuam

como seu, por cinco anos ininterruptamente e sem oposição:

I  -  imóvel  urbano,  ou rural  com características urbanas,  não superior  a 5.000m²

(cinco mil metros quadrados), utilizando-o para sua moradia ou para moradia de sua

família, ou para o exercício de atividade comercial, industrial ou profissional;

II - imóvel rural, ou urbano com características rurais, não superior a 100ha (cem

hectares),  com  a  utilização  de,  no  mínimo,  30%  (trinta  por  cento)  da  área

aproveitável, por si ou por prepostos, para o exercício de atividade agrícola, pecuária,

extrativa vegetal, florestal, agroindustrial ou outra forma de exploração racional não

defesa em lei.

Parágrafo único - Não serão legitimadas as posses:

I  -  dos  ocupantes  que  sejam  proprietários  de  outro  imóvel  com  as  mesmas

características, em área urbana ou rural;

II  -  dos  ocupantes  beneficiados  em  planos  anteriores  com  título  de  domínio

expedido pelo Estado;

III - em área rural, dos ocupantes:

a) estrangeiros não naturalizados brasileiros, exceto se tiverem cônjuge brasileiro,

sob o regime de comunhão de bens;

b) pessoas jurídicas com mais de 50% (cinquenta por cento) de capital estrangeiro.

Art.  2º  -  São  regularizáveis  as  posses  de  imóveis  rurais,  situados  em  terras

devolutas estaduais, com área contínua superior a 100ha (cem hectares), até o limite

de 500ha (quinhentos hectares), com a utilização de, no mínimo, 80% (oitenta por

cento) da sua área aproveitável, em benefício do ocupante, pessoa física, que a torne

produtiva com o seu trabalho e o de sua família, nela mantendo morada permanente,

e  que  a  tenha  explorado  efetivamente  por  prazo  não  inferior  a  cinco  anos

ininterruptamente e sem oposição, para o exercício de atividade agrícola, pecuária,

extrativa vegetal, florestal, agroindustrial ou outra forma de exploração racional não

defesa em lei.

§ 1º - A regularização de que trata este artigo dar-se-á mediante alienação pelo

valor da terra nua, tendo o ocupante, desde que preencha os requisitos constantes no
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“caput” deste artigo, preferência na aquisição.

§ 2º - Não serão regularizadas posses dos ocupantes:

I - que sejam proprietários de outro imóvel rural;

II - beneficiados em planos anteriores com título de domínio expedido pelo Estado;

III - estrangeiros não naturalizados brasileiros, exceto se tiverem cônguge brasileiro,

sob o regime de comunhão de bens.

Art. 3º - O órgão estadual responsável procederá à vistoria das terras devolutas de

domínio do Estado e elaborará laudo, que conterá:

I - o levantamento das áreas que se encontrem vagas;

II - o rol dos ocupantes existentes e a análise indicativa daqueles cuja posse seja

considerada  legitimável,  regularizável  ou  que  possam  ter  seu  uso  permitido,  nos

termos desta lei.

§ 1º - O rol aludido no inciso II deste artigo, qualificará de forma pormenorizada os

ocupantes e, quanto à área ocupada, sua extensão, descrição das divisas, o nome

dos  confinantes,  o  valor,  a  natureza  das  benfeitorias  e  as  culturas  e  criações

existentes.

§ 2º - Para efeito de valoração da área, será utilizado:

I  - o Valor da Terra Nua -  VTN -, em se tratando de imóvel com características

rurais;

II - o valor venal, em se tratando de imóvel com características urbanas.

§ 3º - As terras devolutas encontradas vagas e as declaradas de interesse e não

passíveis de legitimação, regularização ou permissão de uso, serão incorporadas ao

patrimônio do Estado.

Art.  4º  -  O  órgão  estadual  responsável,  juntamente  com  o  Ministério  Público

Estadual e o Poder Judiciário, fará vistoria das áreas que foram legitimadas a partir

do ano de 1980 até 2002.

Parágrafo único - A propriedade rural cuja documentação referente à origem e à

sequência dos títulos de propriedade apresentar inconsistência será retomada pelo

Estado.

Art. 5º - Compete ao Ministério Público Estadual, por meio do Procurador Regional,

aprovar  o  laudo,  do  qual  dará  conhecimento  aos  interessados  mediante  editais
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publicados uma vez no diário oficial do Estado e duas em jornal de circulação local,

se houver, facultando-lhes reclamar contra os critérios adotados, erros ou omissões e

propor a forma que devam ser descritas as divisas do imóvel.

Art.  6º  -  Apresentada reclamação que de  algum  modo interfira  no  interesse  de

ocupante  integrante  do  rol  aludido  no  inciso  II  do  art.  3º,  será  este  intimado

pessoalmente para, no prazo de quinze dias, oferecer defesa.

Art. 7º - Julgadas as reclamações ou, não as havendo, ratificado ou, se for o caso,

retificado o  plano  geral,  por  despacho,  o  Procurador  Regional  o  encaminhará  ao

Procurador-Geral de Justiça do Estado, que, conhecendo de todo o processado, o

homologará.

Art.  8º  -  Homologado  o  plano  geral,  os  ocupantes  a  que  o  Estado  haja  afinal

reconhecido o direito de:

I  -  legitimação,  serão  pessoalmente  intimados  a  pagar,  no  prazo  de  dez  dias,

prorrogável a exclusivo critério do Procurador-Chefe da Unidade Regional, a taxa de

transferência, calculada na base de 5% (cinco por cento) sobre o valor do imóvel,

conforme sua situação, nos termos do § 2º do art. 3º;

II  -  regularização,  serão pessoalmente intimados a pagar,  no prazo de sessenta

dias, prorrogável a exclusivo critério do Procurador-Chefe da Unidade Regional,  o

valor do imóvel, nos termos do item I do § 2º do art. 3º.

Parágrafo único - Os ocupantes a que o plano geral atribua área rural não superior

a  25ha  (vinte  e  cinco  hectares)  ficam  dispensados  do  pagamento  da  taxa  de

transferência, referida no inciso I deste artigo.

Art. 9º - Em favor dos ocupantes de áreas devolutas que preencham os requisitos

dos  arts.  1º  e  2º,  conforme  o  caso,  e  hajam  cumprido  as  exigências  do  artigo

antecedente, a Fazenda do Estado expedirá título de domínio, que conterá:

I - a cláusula de inalienabilidade pelo prazo de cinco anos;

II - o nome e a qualificação do outorgado;

III - a identificação e a caracterização do imóvel;

IV - o livro e as respectivas folhas;

V - a data;

VI - o perímetro em que se situa o imóvel;



797
____________________________________________________________________________

VII - o número da matrícula e a serventia na qual esteja registrada a área maior em

nome da Fazenda do Estado;

VIII - o valor da concessão.

§ 1º - A qualificação do outorgado compreenderá:

I  -  quando se tratar  de pessoa física, sua nacionalidade, estado civil,  profissão,

domicílio,  número de inscrição no Cadastro das Pessoas Físicas, do Ministério da

Fazenda e Registro Geral de sua cédula de identidade ou, à falta deste, sua filiação

e, sendo casado, o nome do cônjuge e o regime de bens no casamento;

II - quando se tratar de pessoa jurídica, o domicílio da sua sede social e o número

de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, do Ministério da Fazenda.

§  2º  -  A identificação e  caracterização do imóvel  compreenderá  o  Município  da

situação, as confinanças com a menção do lado em que se situam, a área e, ainda:

I - se urbano:

a) a localização e o nome do logradouro para o qual faz frente;

b) o número, ou se situa do lado par ou ímpar do logradouro, a quadra e a distância

métrica da esquina mais próxima.

II - se rural, o distrito, a localização e a denominação.

§ 3º - Nos imóveis rurais acima de 20ha (vinte hectares), deverá constar no título,

bem como no memorial descritivo e na planta, a descrição da reserva legal obrigatória

de, no mínimo, 20% (vinte por cento) da área, nos termos e para os efeitos do § 2º do

art. 16 da Lei Federal nº 4.771- Código Florestal -, de 15 de setembro de 1965.

Art.  10  -  Em  favor  dos  ocupantes  de  áreas  devolutas  que  não  preencham  os

requisitos dos arts. 1º ou 2º ou não tenham cumprido a exigência do art. 7º, poderá a

Fazenda  do  Estado  outorgar  Termo  de  Permissão  de  Uso,  a  título  precário,  que

conterá  o  disposto  nos  incisos  II  a  VIII  do  “caput”  do  artigo  anterior,  desde  que

preencham  o  requisito  mínimo  de  real  aproveitamento,  baseado  em  exploração

efetiva ou na introdução de benfeitorias.

§ 1º - A permissão de uso incidirá sobre imóveis com as áreas estabelecidas nos

incisos I e II do art. 1º e no art. 2º, de acordo com as suas características, podendo

ser ultrapassadas tais dimensões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), em

casos  excepcionais,  em  razão  da  extensão  da  forma  de  exploração  ou  das
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benfeitorias,  a critério  do  Procurador-Chefe  da  Unidade Regional,  ouvido  o órgão

responsável.

§  2º  -  O  Termo  de  Permissão  de  Uso  somente  será  transferível  com  prévia

autorização do Estado, mediante requerimento do interessado dirigido ao Procurador-

Chefe da Unidade Regional, que decidirá, ouvido o órgão responsável.

§ 3º - Os imóveis objeto de permissão de uso poderão ter sua posse legitimada ou

regularizada,  caso  se  verifique  posteriormente  o  preenchimento  dos  requisitos

exigidos nesta lei, mediante requerimento do permissionário dirigido ao Procurador-

Chefe da Unidade Regional, que ouvirá o órgão responsável acerca das alegações,

com a expedição do título de domínio, provados os requisitos e cumprida a exigência

do art. 7º, cancelando-se o termo anterior.

Art.  11  -  Os  ocupantes  de  terras  devolutas  estaduais  insertas  nas  Áreas  de

Proteção Ambiental, poderão ter sua posse legitimada, regularizada, ou ter seu uso

permitido, desde que, além do procedimento e dos requisitos estabelecidos nesta lei,

seja observado o seguinte:

I - tenham se instalado na área antes de 21 de setembro de 1984;

II - haja prévia concordância da Secretaria de Meio Ambiente;

§ 1º - Nos títulos de domínio em área referida no “caput” deste artigo, além dos

requisitos estabelecidos no art. 8º, deverão constar:

I  -  restrições ao uso do imóvel decorrentes das normas federais e estaduais de

caráter ambiental;

II  -  renúncia  por  parte  do  outorgado  ao  recebimento  de  qualquer  indenização,

decorrente das restrições.

§ 2º - Não serão legitimadas nem regularizadas as posses nas áreas declaradas

Zona de Vida Silvestre das APAs, sendo facultada a outorga de Termo de Permissão

de Uso, desde que atendidos os requisitos mínimos estabelecidos no art. 9º e incisos

I e II, do “caput” deste artigo.

Art. 12 - Os títulos de domínio e os Termos de Permissão de Uso serão lavrados

pelo órgão responsável e será registrado em livro próprio,  devendo ser subscritos

pelo  Procurador-Geral  da  Justiça,  pelo  Procurador  Regional,  pelo  Secretário  da

Justiça, pelo Diretor Fundiário do órgão e pelo outorgado.
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Parágrafo único - Os títulos de domínio e os Termos de Permissão de Uso deverão

ser  lavrados em três  vias,  acompanhadas de memorial  descritivo  do  imóvel  e  da

reserva legal, se for o caso, e planta do imóvel e destinam-se, respectivamente, à

composição de livros próprios,  que ficarão sob a guarda do órgão responsável,  à

juntada no pertinente procedimento administrativo de legitimação e regularização de

posses e ao outorgado ou permissionário.

Art.  13  -  A outorga de Título de Domínio ou Termos de Permissão de Uso aos

ocupantes, fica subordinada à conveniência e à oportunidade, na medida do interesse

público do Estado, ainda que preenchidos os requisitos estabelecidos nesta lei, com

exceção daqueles que hajam cumprido a exigência contida no art. 7º, inciso I ou II,

casos em que a legitimação ou a regularização torna-se obrigatória.

Art. 14 - A partir da aprovação desta lei, todos os contratos de arrendamento de

terras devolutas serão cancelados.

Art.  15  -  Relativamente  às  áreas  cujas  posses  não  hajam  sido  legitimadas  ou

regularizadas,  nem  tenham  seu  uso  permitido,  a  Procuradoria-Geral  do  Estado

promoverá, também na medida do interesse público, a execução da sentença que

declarou  as  terras  de  domínio  do  Estado,  mediante  ação  reivindicatória,  ficando

assegurada a indenização das benfeitorias de boa-fé.

Art. 16 - Ficam revogadas as Leis nº 11.020, de 1993, e nº 11.401, de 1994, e o

Decreto nº 34.801, de 1993, e demais disposições em contrário.

Art. 17 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Política Agropecuária e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 278/2011

Dispõe sobre a criação do Memorial dos Povos Indígenas em Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criado o Memorial dos Povos Indígenas em Minas Gerais,  que se

destina  à  pesquisa,  à  recuperação,  à  catalogação,  ao  registro,  à  guarda  e  à
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exposição  de  materiais  de  qualquer  natureza  que  se  refiram  ou  se  vinculem  ao

esforço  dos  povos  indígenas  de  preservação  de  sua memória  e  dos  patrimônios

material e imaterial.

Art. 2º - Integram o Memorial de que trata esta lei documentos e demais registros

textuais, iconográficos, fotográficos, audiovisuais, relatos orais gravados e matérias

de qualquer natureza, relacionados com a história e a memória dos povos indígenas

em Minas Gerais.

Art. 3º - Compete à Universidade Estadual de Montes Claros – Unimontes:

I - promover e divulgar o Memorial dos Povos Indígenas;

II - estabelecer parcerias com as demais instituições de ensino superior públicas ou

privadas,  instaladas  no  Estado,  visando  a  incentivar  o  ensino,  a  pesquisa  e  a

extensão em relação à história e à memória dos povos indígenas de Minas Gerais;

III - exercer a guarda permanente do acervo do Memorial dos Povos Indígenas de

Minas Gerais;

IV - manter cadastro centralizado e atualizado do acervo;

V - garantir o acesso do público ao acervo para consulta.

Art. 4º - É assegurada a todos os cidadãos a consulta ao acervo sob a guarda do

Memorial.

Art. 5º - Fica declarado como sede simbólica do Memorial dos Povos Indígenas de

Minas Gerais o Município de São João das Missões.

Parágrafo único - Será realizado anualmente evento alusivo à história e à memória

dos povos indígenas no Município de São João das Missões, que é sede da maior

reserva indígena do Estado.

Art.  6º  -  Para  a  elaboração do projeto  do  Memorial  de  que  trata  esta  lei,  será

constituída comissão de trabalho composta por representantes dos seguintes órgãos

e entidades, nomeados pelo Governador do Estado:

I - um representante da Secretaria de Estado de Cultura;

II - um representante da Secretaria de Estado de Educação;

III - um representante da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia;

IV - um representante da Unimontes;

V - três representantes dos povos indígenas de Minas Gerais;
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VI - dois representantes de entidades da sociedade civil com notória atividade no

campo da defesa dos direitos dos povos indígenas.

Parágrafo único - A comissão mencionada no "caput" deste artigo terá o prazo de

noventa dias contados da data de publicação desta lei para a elaboração do projeto

do Memorial.

Art.  7º - As despesas decorrentes da aplicação do disposto nesta lei  correrão à

custa de dotações consignadas para este fim no orçamento da Unimontes.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  Destina-se  este  projeto  à  criação  de  um  Memorial  dos  Povos

Indígenas de Minas Gerais. Os cerca de 14.500 índios distribuídos nas 10 etnias que

vivem no Estado, a saber:  Pataxó, Krenak, Xakriabá, Maxakali,  Pankararu, Aranã,

Xukuru- Kariri,  Pataxó HãHãHãe, Mukurin, Kaxixó , remanescentes das tribos que

aqui viviam antes da conquista do território mineiro, devem ter reconhecido o seu

direito à memória e valorizado os seus patrimônios material e imaterial. Visando a

apoiar e estimular iniciativas que buscam valorizar a memória dos povos indígenas e

o fortalecimento das suas organizações, o projeto contribuirá para a ampliação das

parcerias para formulação e implementação de políticas públicas dirigidas a essas

comunidades.

As  universidades  têm  se  mobilizado  com  esse  objetivo,  contribuindo  com  os

levantamentos  e  estudos  das  línguas  indígenas,  com  subsídios  aos  projetos  de

educação escolar indígena e demais estudos na área da Etnografia. Dessa forma, a

parceria  com a  Unimontes,  enquanto  entidade de ensino  superior  que abrigará  o

acervo que deve compor o Memorial, é de fundamental importância, pois significará a

possibilidade  de  integrar  ensino,  pesquisa  e  extensão  em  um  projeto  de  amplo

alcance cultural e social,  envolvendo a sociedade. Quando falamos em sociedade

mobilizada  pela  questão  indígena,  referimo-nos  às  inúmeras  organizações  não

governamentais  de  apoio  ao  índio,  que  resgatam  o  trabalho  de  recuperação  da

identidade étnica dos povos indígenas.

Preservar a memória e produzir conhecimento significa na prática um exercício de
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respeito e de reconhecimento do valor dessas comunidades e de sua importância

para a história mineira. Assim peço aos nobres pares apoio para este projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Cultura e de Fiscalização

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 279/2011

Revoga o art. 24 do Decreto nº 44.035, de 1º de junho de 2005, que disciplina a

autorização para prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal

de pessoas, e altera o Decreto nº 32.656, de 14 de março de 1991.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1° - Fica revogado o art. 24 do Decreto nº 44. 035, de 1º de junho de 2005, que

disciplina a autorização para prestação de serviço fretado de transporte rodoviário

intermunicipal de pessoas, e altera o Decreto nº 32.656, de 14 de março de 1991.

Art. 2° - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 17 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação: O art. 24 do Decreto nº 44.035, de 2005, que atribui ao DER-MG, à

Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG -, à Secretaria de Estado de Defesa Social, à

Secretaria de Estado de Fazenda, à Secretaria de Estado de Turismo e a qualquer

outro  órgão  ou  entidade  estadual  competente  a  fiscalização  e  a  aplicação  das

sanções cabíveis ao proprietário de veículo de aluguel licenciado pelo poder público

municipal - táxi - que realizar transporte intermunicipal de passageiros, tem produzido

um efeito bem diferente do que se espera do Estado, ao regulamentar a prestação de

um serviço voltado para o interesse público.

O excesso de multas e proibições que cercam os serviços de táxi,  proibidos de

transitar de um Município a outro, trazem incontáveis prejuízos para a população que

necessita, muitas vezes em caráter de urgência, de se deslocar entre cidades que,

apesar de próximas, não contam com um transporte público regular. Seja em busca

de assistência de saúde, seja de serviços bancários, seja de atendimento em órgãos

públicos, a realidade regional do Estado exige um deslocamento da população que é

contrária ao disposto no referido art. 24 do Decreto nº 44.035, o qual, por isso, deve

ser imediatamente revogado.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 112/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Monte Sião pelo 162º aniversário desse

Município.

Nº 113/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Ouro Fino pelos 262 anos de surgimento

desse Município.

Nº 114/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Conceição das Pedras pelo 48º aniversário

desse Município.

Nº 115/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Itajubá pelos 192 anos de surgimento desse

Município.

Nº 116/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  Itapeva  pelo  48º  aniversário  desse

Município.

Nº 117/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a comunidade de Inconfidentes pelo 48º aniversário desse

Município.

Nº 118/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de  congratulações  com  a  comunidade  de  São  Sebastião  da  Bela  Vista  pelo  48º

aniversário desse Município. (- Distribuídos à Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 119/2011, do Deputado Duilio de Castro, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Rotary Club de Sete Lagoas pelo seu 57º aniversário.  (-  À

Comissão do Trabalho.)

Nº 120/2011, do Deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado ao

Governador do Estado pedido de providências para que seja enviado à Assembleia

Legislativa projeto de lei prevendo a remissão da taxa de segurança pública cobrada

no Estado no período anterior a 28/12/2007. (- À Comissão de Segurança Pública.)
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Nº 121/2011, do Deputado Fabiano Tolentino, em que solicita seja encaminhado ao

Governador  do  Estado  pedido  de  providências  para  que  seja  autorizado  o

credenciamento das agências lotéricas para recebimento de pagamento de IPVA no

Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº  122/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Meio  Ambiente  e  ao  Banco  de  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais

pedido  de  informações  sobre  os  aportes,  a  destinação e  a  efetiva  utilização dos

recursos do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das

Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, desde a sua constituição pela Lei nº

15.910, de 21/12/2005.

Nº  123/2011,  do  Deputado  Almir  Paraca,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria de Meio Ambiente e ao IEF-MG pedido de informações sobre os aportes, a

destinação e a efetiva utilização dos recursos do Bolsa Verde, desde sua constituição

pela Lei nº 17.727, de 13/8/2008, e sua regulamentação pelo Decreto nº 45.113, de

5/6/2009. (- Distribuídos à Mesa da Assembleia.)

Da Deputada Maria Tereza Lara em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar de Promoção da Igualdade Racial. Subscrevem termo

de  adesão  à  criação  desta  Frente  Parlamentar  os  Deputados  Adalclever  Lopes,

Adelmo  Carneiro  Leão,  Almir  Paraca,  Anselmo  José  Domingos,  Antônio  Júlio,

Bonifácio Mourão, Bosco, Bruno Siqueira, Carlin Moura, Celinho do Sinttrocel, Doutor

Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Durval Ângelo, Fabiano Tolentino, Fred

Costa,  Gustavo  Perrella,  Gustavo  Valadares,  Hélio  Gomes,  João  Leite,  José

Henrique, Luiz Henrique, Luzia Ferreira, Marques Abreu, Rogério Correia, Sargento

Rodrigues, Sávio Souza Cruz e Vanderlei Miranda.

Do Deputado Adelmo Carneiro Leão em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar pela Promoção e Desenvolvimento da Aquicultura e

Pesca no Estado de Minas Gerais. Subscrevem termo de adesão à criação desta

Frente  Parlamentar  os  Deputados  Almir  Paraca,  André  Quintão,  Anselmo  José

Domingos,  Antônio  Lerin,  Bonifácio Mourão,  Bruno Siqueira,  Carlin  Moura,  Carlos

Henrique, Celinho do Sinttrocel, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir,

Duilio  de  Castro,  Durval  Ângelo,  Elismar  Prado,  Fabiano  Tolentino,  Fred  Costa,
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Gustavo Corrêa, Gustavo Valadares, Jayro Lessa, João Leite, João Vítor Xavier, José

Henrique,  Liza  Prado,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara,  Marques  Abreu,  Paulo

Guedes, Paulo Lamac, Pompílio Canavez, Rogério Correia, Rômulo Viegas, Sargento

Rodrigues, Tenente Lúcio, Ulysses Gomes e Vanderlei Miranda.

Do  Deputado  Carlin  Moura  em  que  solicita  seja  autorizada  a  confecção  de

publicação institucional  de  caderno que tenha por  conteúdo a Lei  nº  19.481,  que

dispõe sobre a  implantação do Plano Decenal  de Educação no Estado de Minas

Gerais. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- É também encaminhada à Mesa comunicação do Deputado Tenente Lúcio.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais. 

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pelo Deputado Tenente Lúcio - indicando Deputados da Bancada do

PDT para membros das seguintes comissões: Comissão de Fiscalização Financeira:

efetivo - Deputado Gustavo Perrella; suplente - Deputado Tenente Lúcio; Comissão

de Cultura: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente - Deputado Luiz Carlos

Miranda; Comissão de Direitos Humanos: efetivo - Deputado Luiz Carlos Miranda;
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suplente  -  Deputado  Gustavo  Perrella;  Comissão  de  Esporte:  efetivo  -  Deputado

Gustavo Perrella; suplente - Deputado Sargento Rodrigues; Comissão de Segurança

Pública: efetivo - Deputado Tenente Lúcio; suplente - Deputado Sargento Rodrigues;

Comissão do Trabalho: efetivo - Deputado Luiz Carlos Miranda; suplente - Deputado

Sargento  Rodrigues;  e  Comissão  de  Turismo:  efetivo  -  Deputado  Tenente  Lúcio;

suplente - Luiz Carlos Miranda (Ciente. Designo. Às Comissões.).

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 22, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental.
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BELO HORIZONTE, QUARTA-FEIRA, 23 DE FEVEREIRO DE 2011

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

COMUNICAÇÃO

Da Bancada do PDT notificando a escolha do Deputado Sargento Rodrigues para

Líder do PDT, para o biênio 2011/2012. (- Ciente. Publique-se.)



808
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, QUINTA-FEIRA, 24 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 17ª

LEGISLATURA, EM 22/2/2011

Presidência dos Deputados Inácio Franco e Almir Paraca

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

Correspondência:  Ofícios  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):  Apresentação  de

Proposições: Projetos de Lei nºs 280 a 329/2011 - Requerimentos nºs 124 a 139/2011

- Requerimentos da Deputada Ana Maria Resende e dos Deputados Anselmo José

Domingos e Antônio Carlos Arantes, Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir, Bosco e

Arlen  Santiago  (6)  -  Comunicações:  Comunicações  da  Bancada  do  PDT  e  dos

Deputados  Sávio  Souza  Cruz,  Bosco,  Ivair  Nogueira  e  Luiz  Carlos  Miranda  -

Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase:

Abertura  de  Inscrições  -  Leitura  de  Comunicações  -  Questão  de  ordem  -

Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

Inácio Franco - Paulo Guedes - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir

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

Carlos Arantes - Antônio Genaro - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno

Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Deiró

Marra - Doutor Viana - Doutor Wilson Batista -  Duarte Bechir  - Duilio de Castro -

Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo -

Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Hélio Gomes - Ivair Nogueira - João Leite - João

Vítor Xavier - Leonardo Moreira - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria

Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rogério Correia -

Romel  Anízio  -  Romeu Queiroz  -  Rômulo  Veneroso  -  Rômulo  Viegas  -  Sargento

Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes -

Vanderlei Miranda - Zé Maia.
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Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  Inácio  Franco)  -  Às  14h14min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

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

OFÍCIOS

Da  Sra.  Renata  Vilhena,  Secretária  de  Planejamento,  prestando  informações

relativas ao Requerimento n° 6.917/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr. Vilmar Resende, Presidente da Câmara Municipal de Uberlândia, convidando

para a sessão solene de entrega do título de Cidadão Honorário aos Srs. Otacílio

Ferreira da Costa e Valter Jorge Fernandes.

Do Sr. Baldonedo Arthur Napoleão, Presidente da Epamig, apresentando sugestões

dessa empresa para subsidiar o Legislativo mineiro na promoção do desenvolvimento

do Estado.

Do Sr. Sebastião de Abreu Ferreira, Superintendente Regional do DNIT no Estado

(substituto),  prestando  informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.876/2010,  da

Comissão de Participação Popular.

Do Sr.  Cláudio Augusto  Boschi,  Presidente  do  Conselho  Regional  de  Educação

Física  da  6ª  Região  -  MG (2),  informando que o  “banner”  virtual  sobre  o  Fórum

Democrático para o Desenvolvimento de Minas Gerais se encontra no portal desse

Conselho e que a Sra. Anísia Sudário Daniel representará o Conselho no referido

evento.

Do  Sr.  Júlio  Cesar  Machado  Ferreira  de  Melo,  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria
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Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.312/2010,

das Comissões de Direitos Humanos e de Segurança Pública.

Do  Sr.  Felipe  de  Leon  Bellezia  de  Salles,  Promotor  de  Justiça,  prestando

informações  relativas  ao  Requerimento  n° 6.810/2010 ,  da  Comissão  de  Direitos

Humanos.

Do Sr. Alexandre Cabana de Queiroz Andrade, Diretor de Políticas Penitenciárias do

Ministério  da Justiça (substituto),  informando a celebração de convênio entre esse

órgão e o Estado. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Da Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  a

convênio  celebrado  entre  esse  órgão  e  o  Iter.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização

Financeira, para os fins do art. 74 da Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI,

do Regimento Interno.)

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da

Ciência  e  Tecnologia  (4),  encaminhando  cópia  de  termos  aditivos  a  convênios

celebrados entre esse órgão e o Estado, o Instituto Brasileiro de Administração - IBA -

e a Associação dos Municípios da Microrregião do Médio Jequitinhonha - Ameje -; e

de convênio firmado entre esse órgão e a Fundação Social Raimundo Fagner. (- À

Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da  Constituição

Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr.  Gustavo Botelho Neto, Delegado-Geral de Polícia,  prestando informações

relativas ao Requerimento n° 6.903/2010, da Comissã o de Participação Popular.

Do Sr.  Robson  Braga de Andrade,  Presidente  da  CNI,  agradecendo  ao  convite

desta Casa para participar do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais e justificando sua ausência no referido evento.

Do Sr. Ronaldo José Ferreira Magalhães, da Diretoria de Áreas Protegidas do IEF

(2),  prestando  informações  relativas  aos  Requerimentos  n°s  6.844/2010,  da

Comissão de Participação Popular, e 7.042/2010, da Comissão de Turismo.

Da  Sra.  Carmem  Lúcia,  Diretora  Executiva  da  Arquidiocese  de  Montes  Claros,

convidando esta Casa a participar de seminário promovido por essa Arquidiocese no
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referido Município, em 1º e 2/4/2011.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 280/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.421/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Regional de São Domingos, com sede no

Município de Espera Feliz.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  Regional  de  São

Domingos, com sede no Município de Espera Feliz.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação:  Entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

13/5/2002,  a  Associação tem por  objetivos promover,  apoiar,  coordenar  e orientar

toda e qualquer iniciativa que vise o desenvolvimento da comunidade. Promove ainda

a cooperação entre pessoas e entidades, com o objetivo de alcançar melhorias para a

comunidade.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 281/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.423/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro São Jorge, com

sede no Município de Manhuaçu.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

São Jorge, com sede no Município de Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação:  Entidade  civil  de  direito  privado,  sem  fins  lucrativos,  fundada  em

8/8/91, a Associação tem por objetivos: representar seus associados judicialmente e

extrajudicialmente;  promover  atividades  sociais,  esportivas,  recreativas,  culturais,

cívicas e intelectuais objetivando incrementar e estimular o espírito de solidariedade

comunitária  entre  todos  os  seus  associados;  convencionar-se  com  órgão  público

municipal, estadual ou federal visando a consecução de suas finalidades; promover

ciclos de estudos, debates e discussões objetivando a formação e conscientização de

seus associados nas áreas de sua atuação; tomar assento nos Conselhos Municipais

de democracia participativa, entre os quais os da Saúde, da Segurança e do Menor,

bem como quaisquer  outros,  buscando a participação na construção das políticas

públicas voltadas para áreas de interesse dos associados; incentivar a organização

dos seus associados priorizando as formas associativas e cooperativas fundadas nos

princípios da economia popular solidária; incentivar o debate acerca da agricultura

urbana e periurbana como alternativa de geração de renda e emprego;  conhecer,

incentivar  e  catalogar  todas as manifestações culturais  e  folclóricas do  Município;

discutir, participar e exigir a implementação de políticas públicas que visem fomentar

as  manifestações  culturais  e  folclóricas  do  Município;  incentivar  e  buscar  o

intercâmbio  e  a  integração  econômica,  cultural  e  social  entre  os  bairros  e  as

comunidades rurais; incentivar a conscientização ambiental com a implementação de

projetos, como reciclagem e coleta seletiva de lixo, entre outros.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do
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Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 282/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.781/2010)

Declara de utilidade pública a Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio,

com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarada de utilidade pública a Fundação de Apoio a Pesquisa e

Saúde Fategídio, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Fundação de Apoio a Pesquisa e Saúde Fategídio é pessoa jurídica

de direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, e

tem como escopo apoiar  o  desenvolvimento  de  atividades de pesquisa,  ensino  e

extensão, assessorando na elaboração de projetos e na administração de recursos.

Ela promove a pesquisa em saúde pública em Teófilo Otôni, prioritariamente, e nos

Vales do Mucuri e do Jequitinhonha.

Por sua importância, conto com a anuência dos nobres Deputados a este projeto.

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

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

Interno.

PROJETO DE LEI Nº 283/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.351/2010)

Declara de utilidade pública o Centro de Apoio ao Menor de Tapira, com sede nesse

Município.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Cen tro de Apoio ao Menor de Tapira,

com sede nesse Município.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.
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Elismar Prado

Justificação:  Desde sua fundação,  em 2/11/85,  o Centro de Apoio  ao Menor  de

Tapira  vem  desenvolvendo  um  trabalho  exemplar  voltado  à  assistência  social  e

educacional  dos jovens desse Município.  Subdividida em vários  departamentos,  a

entidade  proporciona  aos  jovens  tapirenses  uma  assistência  social  ampla  e  de

qualidade,  atendendo  jovens  até  18  anos,  que  recebem  alimentação  adequada,

atendimento médico e odontológico, além de terem a oportunidade de aprenderem

determinados ofícios, de forma que,  ao deixar o Camta,  o jovem possa entrar  no

mercado de trabalho com mais facilidade.

Conto com o apoio dos nobres pares para que possamos aprovar este projeto de

lei, como forma de incentivo aos verdadeiros trabalhos sociais realizados no Estado.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 284/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.973/2010)

Declara  de  utilidade  pública  o  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  Municipais  de

Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Sindicato dos Servidores Públicos

Municipais de Uberaba, com sede no Município de Uberaba.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba é uma

organização  sem  fins  lucrativos,  cuja  finalidade  é  estudar,  coordenar,  proteger  e

representar  legalmente  os  interesses  dos  servidores  públicos  municipais  da

administração  direta,  indireta,  autárquica  e  fundacional,  inclusive  da  Câmara

Municipal de Uberaba.

A entidade,  desde sua fundação, vem atendendo, além de todo o funcionalismo

municipal de Uberaba, que atualmente representa quase oito mil servidores, toda a
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população uberabense.

Na sede,  são disponibilizados advogados para orientarem os servidores e, caso

necessário,  ingressarem  com  as  devidas  ações  judiciais,  auxiliando  pessoas  que

tiveram  seu  direito  lesado.  Além  disso,  semanalmente,  é  oferecido  atendimento

odontológico a todos os filiados e aos moradores do bairro.

À frente desse projeto, estão pessoas de idoneidade incontestável e que realizam

um  trabalho  sério,  sempre  atentas  às  disposições  estatutárias  da  entidade,  suas

finalidades e objetivos.

Com o intuito de incentivar trabalhos sociais prestados gratuitamente por pessoas

de reputação ilibada e com o fim único de promover o bem-estar social,  solicito o

apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 285/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.446/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Tropeiros da Estrada Real - Ater -, com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Tropeiros da Estrada Real

- Ater -, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Tropeiros da Estrada Real é uma entidade civil de direito

privado de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter cultural. Tem como

objetivos  entre  outros,  promover  cavalgadas  e  tropeadas,  bem  como  difundir

atividades hípicas e realizar intercâmbio com entidades congêneres que tenham os

mesmos objetivos. 

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 286/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.518/2010)

Declara de utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte - Restaurart -,

com sede no Município de São João do Manhuaçu.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública o Instituto Restauração com Amor e Arte

- Restaurart -, com sede no Município de São João do Manhuaçu.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Instituto Restauração com Amor e Arte é uma entidade sem fins

lucrativos,  que  tem  como  meta  auxiliar  a  formação  de  jovens  e  adultos  com  a

promoção da  cultura,  da  defesa do  patrimônio  histórico  e  artístico,  da  segurança

alimentar,  da assistência social,  da ética, da cidadania, dos princípios e dos bons

costumes.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública  encontra-se  legalmente  amparado,

estando obedecidas as exigências contidas na lei nº 12.972, de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto. 

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 287/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.981/2010)

Declara  de  utilidade  pública  a  Associação  Evangélica  de  Assistência  Social  -

Assevas -, com sede no Município de Timóteo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Evangélica de Assistência
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Social, com sede no Município de Timóteo.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Evangélica de Assistência Social - Assevas -, com sede

no Município de Timóteo, é uma entidade civil  com fins não econômicos que não

remunera os membros da sua administração sob nenhum pretexto.

A entidade destina a totalidade de suas receitas apuradas à consecução de suas

finalidades  estatutárias,  tendo  por  objetivo  a  promoção  da  assistência  social,  o

combate à fome e à miséria, a divulgação da cultura e dos esportes, a proteção do

meio ambiente, a recuperação de dependentes de substâncias químicas, o amparo

aos idosos e aos menores, além de assistir pessoas carentes na área da saúde.

A entidade preenche os requisitos legais para ser declarada de utilidade pública,

razão pela qual espero contar com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à

aprovação desta proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 288/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.995/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro Lourival Soares

da Costa - Amblosc -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação dos Moradores do Bairro

Lourival Soares da Costa - Amblosc -, com sede no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Fundada em 8/8/95, a Associação dos Moradores do Bairro Lourival

Soares da Costa - Amblosc - é uma instituição civil sem fins lucrativos, voltada para

área  social,  promovendo  os  valores  humanos  e  religiosos  dos  cidadãos.  Capta
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recursos para desenvolver atividades que promovam o desenvolvimento e a defesa

da família das crianças, dos jovens e dos adolescentes promovendo seu amparo.

Pelo relevante trabalho,  conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 289/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.893/2010)

Declara de utilidade pública a Colônia de Pescadores Artesanais Z-13, com sede no

Município de Almenara.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Colônia de Pescadores Z-13, com

sede no Município de Almenara.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Colônia de Pescadores Z-13, de Almenara, é uma entidade civil de

direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter artesanal.

Tem como objetivo a representação e a assistência da classe trabalhadora no ramo

profissional da pesca artesanal e em atividades similares. A referida Colônia tem sede

no Município de Almenara, e sua área de abrangência alcança o Alto, Médio e Baixo

Jequitinhonha. 

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 290/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.347/2010)

Declara de utilidade pública o Centro de Educação Física Padre Ludovico,  com
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sede no Município de Araújos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Centro de Educação Física Padre

Ludovico, com sede no Município de Araújos.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O Centro de Educação Física Padre Ludovico, com sede no Município

de Araújos, é uma entidade civil sem fins lucrativos. Entre suas finalidades precípuas,

está promover e oferecer aos seus associados os entretenimentos sociais, culturais e

esportivos que suas condições intrínsecas permitirem, mantendo o mais alto padrão

de moralidade em suas atividades internas.

Ademais,  está  em  pleno  funcionamento  há  mais  de  um  ano  e  sua  Diretoria  é

composta por pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício de suas funções.

Visto que a entidade desenvolve um trabalho social, torna-se justa a sua declaração

de utilidade pública estadual.

Diante  do  exposto,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 291/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.726/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Congadeiros da Irmandade de Nossa

Senhora do Rosário do São Benedito, com sede no Município de Campo Belo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Ass ociação dos  Congadeiros  da

Irmandade de Nossa Senhora do Rosário do São Benedito, com sede no Município

de Campo Belo.

Art. 2° - Esta lei entra vigor na data de sua publi cação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.
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Elismar Prado

Justificação: A Associação dos Congadeiros da Irmandade de Nossa Senhora do

Rosário do São Benedito, com sede no Município de Campo Belo, é uma entidade

civil sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que tem como finalidade fomentar,

desenvolver e gerenciar projetos de pesquisa e atividades artísticas, socioculturais e

folclóricas; elaborar, intermediar e coparticipar de iniciativas de instituições públicas e

privadas relacionadas com seu objeto social e da divulgação de obras artísticas e

floclóricas em seus diversos formatos. 

Assim sendo, acreditamos que o reconhecimento da entidade como de utilidade

pública  fortalecerá  o  trabalho  que  tem  sido  realizado,  trazendo  melhorias  para  a

comunidade,  razão  pela  qual  conto  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  para  a

aprovação deste projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 292/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.437/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Agricultores Familiares e Pequenos

Produtores de Leite/Derivados de Olhos D’Agua e Região - Aagrif  -, com sede no

Município de Olhos D’Agua.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Agricultores

Familiares e Pequenos Produtores de Leite/Derivados de Olhos D’Agua e Região -

Aagrif -, com sede no Município de Olhos D’Agua.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Associação civil  de direito  privado, sem fins lucrativos, fundada em

2/2/2007, tem por objetivos a prestação de quaisquer serviços que possam contribuir

para o fomento e racionalização das explorações agropecuárias e não agropecuárias

para melhorar as condições de vida de seus associados, proporcionar a melhoria do
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convívio por meio da integração de seus associados, proporcionar aos associados e

seus dependentes atividades econômicas, culturais, desportivas e sociais, melhorar

as condições de vida das famílias e fomentar e assistir as famílias de agricultores em

suas  atividades.  Além  disso,  propõe-se  a  firmar  convênios  com  associações

congêneres, autarquias federais, estaduais, municipais e outras, desenvolver canais

de comercialização dos produtos e serviços de seus associados por meio de feiras,

lojas  e  outros  instrumentos,  inclusive  no  exterior,  auxiliar  na  comercialização  de

produtos de seus associados emitindo, se for o caso, notas fiscais em nome deles,

buscar  meios  para  exportar  e  promover  a  exportação  dos  produtos  de  seus

associados,  nos  termos  das  legislações  pertinentes,  promover  a  assistência  à

criança,  ao  adolescente,  às  gestantes  e  anciãos,  implementar  programas  que

contribuam para a segurança alimentar, o combate à fome, à desnutrição e à pobreza

e trabalhar na defesa do meio ambiente como fonte de vida.

O  processo  objetivando  a  utilidade  pública,  da  referida  Associação  encontra-se

legalmente amparado, estando obedecidas as exigências contidas na Lei nº 12.972,

de 27/7/98.

Por essas razões, espero contar com apoio dos nobres pares.

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

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 293/2011

Altera dispositivos da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, que dispõe sobre

a propaganda e a publicidade promovidas por órgão público ou entidade sob controle

direto ou indireto do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A Lei  nº  13.768,  de 1º  de dezembro  de 2000,  passa a vigorar  com a

inclusão do art. 4º, com a seguinte redação:

“Art. 4º - As pessoas jurídicas integrantes da administração direta e indireta ficam

sujeitas aos limites orçamentários para gastos com publicidade:

I - administração direta estadual: 0,2% (zero vírgula dois por cento);

II - empresas públicas e sociedades de economia mista: 0,2% (zero vírgula dois por
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cento);

III - autarquias e fundações: 0,5% (zero vírgula cinco por cento);

Parágrafo único - Os percentuais a que se referem os incisos deste artigo incidirão

sobre arrecadação própria.

§ 1º - Os gastos com propaganda deverão ser restritos à:

I - promoção de campanhas educativas e de informação e orientação da população

a respeito de temas de interesse social;

II - consecução, quanto estritamente necessária, de ações, projetos e programas

dos órgãos e entidades da administração pública, visando apresentar informações à

sociedade sobre acesso a benefícios e direitos.

§ 2º - Fica vedada a publicidade institucional que se destine à divulgação genérica

de ações, projetos ou programas, suas metas e resultados.

§ 3º - Excetuam-se dos limites estabelecidos no “caput” deste artigo as despesas

feitas  com  a  publicidade  obrigatória  para  que  os  atos  administrativos  tenham

validade”. 

Art. 2º - Os §§ 1º, 2º e 3º do art. 5º da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000,

vetados, passam a vigorar com a seguinte redação: 

“§ 1º - Para a realização da licitação, será constituída comissão integrada por:

I - dois representantes do órgão ou da entidade licitante;

II - dois representantes do Poder ao qual pertença o órgão ou se vincule a entidade

licitante; 

III  -  um  representante  do  Sindicato  dos  Proprietários  de  Jornais,  Revistas  e

Similares do Estado de Minas Gerais - Sindijori-MG;

IV -  um representante do Sindicato das Agências de Propaganda do Estado de

Minas Gerais;

V - um representante do Conselho Estadual de Comunicação;

VI - um representante da Associação Mineira de Rádio e Televisão - Amirt -;

VII - um representante da Associação Mineira dos Representantes de Veículos de

Comunicação - Amirve.

§ 2º - As entidades a que se referem os incisos III a VII do § 1º indicarão seus

representantes no prazo de trinta dias contados da data da solicitação oficial.
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§ 3º -  A função de membro da comissão a que se refere o § 1º deste artigo é

considerada de relevante interesse público e será exercida sem ônus para o Estado”.

Art. 3º - O art. 7º da Lei nº 13.768, de 1º de dezembro de 2000, passa a vigorar com

a inclusão do seguinte inciso:

“Art. 7º - (...)

VI  -  relação  das  campanhas  publicitárias  e  tipos  de  mídia  utilizados  com  seus

respectivos valores e quantidades”.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Constituição da República, em seu art. 24, inciso II, estabelece que

compete  à  União  e  aos  Estados  legislar  concorrentemente  sobre  orçamento,

aduzindo em seu § 2º que a competência da União para legislar sobre normas gerais

não  exclui  a  competência  suplementar  dos  Estados.  É,  portanto,  competente  o

Estado  membro  para  estabelecer  normas  gerais  sobre  matéria  orçamentária,

devendo  fazê-lo  por  meio  de  lei  complementar  e  estando  autorizada,  pela

Constituição da República, a iniciativa parlamentar no processo legislativo. Destarte,

tem-se  o  intuito  de  estabelecer  regra  que  norteie  os  gastos  com  a  publicidade

institucional, também chamada divulgação governamental, na administração direta e

indireta do Estado de Minas Gerais, estabelecendo limites e impedindo os abusos.

O próprio Tribunal de Contas do Estado - TCE - constatou um excesso de gastos

com  publicidade  no  atual  governo,  quando  analisou  a  prestação  de  contas  do

Governador em 2004. 

Segundo  o  TCE,  as  despesas  do  Poder  Executivo  em  2004  ultrapassaram  em

106,5%  as  realizadas  em  2003.  No  exercício  de  2005,  o  gasto  foi  ainda  maior,

R$67.200.000,00 só da administração direta, autárquica e fundacional, uma evolução

de 168% em relação a 2003.

Recentemente,  no  plano  nacional,  a  CPI  dos  Correios  apurou  os  gastos  com

publicidade através de agências de propaganda como uma das principais ferramentas

facilitadoras  da  corrupção  na  União,  nos  Estados  e  nos  Municípios.  Uma  das

sugestões contidas no relatório da CPI é a regulamentação desse tipo de gasto nos
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moldes  da  proposta  ora  apresentada,  com  intuito  de  coibir  abusos  nos  gastos

orçamentários com publicidade.

É,  portanto,  objetivo  deste  projeto  estabelecer  regra que norteie os  gastos  com

publicidade, impondo limites e impedindo abusos. Ocorrerá também a diminuição dos

gastos estatais, fazendo vigorar o Princípio Constitucional da Moralidade que envolve

o dinheiro público, pela transparência nos procedimentos.

Essa  medida  a  ser  implementada  levaria  a  administração  a  responder  com

probidade em relação às práticas orçamentárias.

Assim,  pela importância da matéria aludida,  contamos com o apoio dos ilustres

deputados desta Casa para aprovação deste projeto de lei.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 294/2011

Dispõe  sobre  o  valor  da  remuneração  mínima  dos  servidores  públicos  ativos,

inativos  e  pensionistas  da  administração  direta,  autárquica  e  fundacional,  e  dos

militares do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Nenhum servidor público civil ativo, inativo ou pensionista, pertencente aos

quadros  da  administração  direta  e  indireta,  bem  como  o  militar,  perceberá

remuneração, provento ou pensão em valor inferior a R$580,00 (quinhentos e oitenta

reais).

Art.  2º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias de cada órgão e entidade do Poder Executivo.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A eficiência da prestação de serviços públicos, razão de ser do próprio

Estado, fica comprometida quando o servidor é desestimulado diante do descaso do

Poder Executivo. Nessa situação de desamparo encontram-se servidores de diversas

carreiras  do  Estado,  em  especial  administrativas,  com  vencimentos  iniciais  e  até
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mesmo remuneração inferior  ao  valor  do  salário  mínimo em vigência,  muitos  dos

quais  com  mais  de  15  anos  de  serviços  prestados  ao  Estado.  Ora,  é  preciso

assegurar efetivamente salários dignos aos trabalhadores com vistas a assegurar, de

forma permanente, o poder aquisitivo e a satisfazer as necessidades essenciais do

trabalhador e de sua família, rompendo, assim, com a inércia do governo estadual. 

São servidores lotados na Secretaria de Estado da Educação, Secretaria de Defesa

Social,  Secretaria  de  Estado  de  Desenvolvimento  Social,  Secretaria  de

Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais, Secretaria de Estado de

Desenvolvimento Regional  e Política Urbana, Secretaria  de Estado de Agricultura,

Pecuária e Abastecimento, e outros órgãos como Idene, Detel, Lemg, Ipem, Caade e

Utramig. Ademais, somam-se a esta situação de abandono as condições precárias de

trabalho e as dificuldades de progressão na carreira com melhoria salarial, de acordo

com a escolaridade. 

A remuneração básica do Auxiliar da Polícia Civil, por exemplo, é de R$324,00. Os

servidores que desempenham função de motorista do Estado lotados nas diversas

secretarias e órgãos do Estado percebem vencimentos que variam, em sua maioria,

entre R$320,00 e R$395,00. O vencimento básico de um Auxiliar  de Transporte e

Obras Públicas,  com carga horária de 40 horas semanais,  é de R$367,71.  Já os

Auxiliares  Técnicos  de  Educação  Básica  apresentam  vencimento  de  R$334,05.

Professores  e  professoras,  com  formação  de  nível  médio,  recebem  no  início  da

carreira R$333,26 e ajudantes de serviços gerais, cerca de R$330,75. 

Embora o Supremo Tribunal Federal tenha aprovado súmula vinculante que define

que o vencimento do funcionário público pode ser inferior ao salário mínimo, desde

que a remuneração não seja  menor  que o salário  mínimo,  atualmente  fixado em

R$545,00,  não  se  pode  admitir  que  uma  grande  economia  como  Minas  Gerais

continue a não promover a valorização profissional e as condições dignas de salários

e  trabalho  dos  servidores  públicos  e  priorize  investimentos  não  prioritários  em

detrimento do funcionalismo e da população. 

Assim,  tendo em vista a relevância do tema,  contamos com o apoio de nossos

pares para a aprovação deste projeto de lei, que certamente beneficiará milhares de

servidores estaduais.



826
____________________________________________________________________________

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 295/2011

Isenta os motoristas profissionais do pagamento de taxas na forma que menciona. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  motoristas  profissionais  que  comprovadamente  se  encontrem

desempregados  ficam  isentos  do  pagamento  da  taxa  de  renovação  da  Carteira

Nacional de Habilitação (CNH), incluindo o exame médico, nas categorias C e D.

Parágrafo único - Para fazer jus à isenção de que trata o “caput” deste artigo, o

beneficiário  deverá  apresentar  sua  carteira  profissional,  a  fim  de  comprovar  o

exercício da atividade de motorista profissional e a demissão do último emprego.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  poderá  estabelecer  critérios  adicionais  para  a

concessão do benefício previsto nesta lei.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Carteira Nacional de Habilitação (CNH) é um instrumento de trabalho

indispensável  para  aqueles  que  exercem  a  atividade  de  motorista  profissional.

Ademais, constitui-se importante medida de qualificação profissional, especialmente

no  atual  mercado  de  trabalho,  que  se  apresenta  cada  vez  mais  seletivo,  sendo

condição básica para a contratação em muitas vagas de emprego. 

Sabe-se que a obtenção do documento impõe verdadeiros sacrifícios à população

de baixa de renda, devido aos seus altos custos. Para sua renovação, a situação não

é  diferente  e  se  agrava  quando  os  cidadãos  que  desempenham  a  atividade  de

motorista se encontram desempregados.

Impende salientar que a medida visa a atender as necessidades da população que

convive  com os  problemas  decorrentes  do  desemprego,  proporcionado  condições

para que o trabalhador volte ao mercado de trabalho. 

Destaca-se que este projeto contribui com a inserção das pessoas no mercado de

trabalho e com a redução do nível de desemprego. 
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 296/2011

Determina a instalação de creches e berçários nos batalhões da Polícia Militar de

Minas Gerais, para atendimento dos filhos dos policiais militares.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica determinada a instalação de creches e berçários nos batalhões da

Polícia Militar de Minas Gerais, para o atendimentos dos filhos com até seis anos dos

policiais militares.

Art.  2º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias. 

Art. 3º - O Poder Executivo terá sessenta dias a partir da data da publicação desta

lei, para baixar os atos que se fizerem necessários para sua regulamentação.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto tem por finalidade proporcionar aos policiais militares do

Estado a garantia de amparo, conforto e educação para seus filhos no momento em

que estes estão desempenhando a função de proteger os cidadãos mineiros.

É indiscutível que mães e pais, sabedores de que seus filhos estão protegidos e

sendo  bem  cuidados,  desempenham  qualquer  trabalho  em  melhores  condições

emocionais, e é absolutamente necessário que um policial militar esteja emocional e

psicologicamente comprometido com suas funções.

Assim,  a  instalação  de  creches  e  berçários  nos  batalhões  da  Polícia  Militar  de

Minas  Gerais,  para  o  atendimento  dos  filhos  dos  policiais  militares,  não  é  um

benefício estendido apenas a estes, e sim a toda a sociedade mineira.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 297/2011

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, que cria o Fundo



828
____________________________________________________________________________

Estadual de Assistência Social - FEAS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 12.227, de 2 de julho de 1996, fica acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 3º - (...) 

Parágrafo único -  Os recursos do FEAS serão aplicados, preferencialmente, em

projetos de assistência social para atendimento aos Municípios ou regiões do Estado

que registrem Índice de Desenvolvimento Humano - IDH - de até 0,5 (zero vírgula

cinco).”.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O  combate  à  miséria  é  uma  preocupação  dos  brasileiros  e  um

compromisso de campanha  do Ex-Governador  do  Estado Aécio  Neves.  O  Fundo

Estadual de Assistência Social foi criado para desenvolver ações nessa área por meio

de projetos, programas e fundos.

Este  projeto  de  lei  objetiva  disciplinar  a  aplicação  de  recursos  previstos  em

programas e fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria

e a fome e a resgatar a cidadania no Estado, adotando o Índice de Desenvolvimento

Humano - IDH - como parâmetro para a alocação de recursos, sempre insuficientes

diante das necessidades sociais.

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento de países e

regiões. É mundialmente aceito e amplamente utilizado pela Organização das Nações

Unidas - ONU. Trata-se de um índice sintético elaborado pelo Programa das Nações

Unidas para o Desenvolvimento - PNUD - a fim de medir o progresso humano. 

É composto por indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. A saúde é

medida pela esperança de vida ao nascer, em anos. A educação é medida por dois

indicadores: a taxa de alfabetização da população de 15 anos de idade ou mais e o

número de matrículas no ensino de 1º,  2º e 3º graus, dividido pela população em

idade escolar. A renda é medida pelo Produto Interno Bruto - PIB - “per capita”, em

dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país. 
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O  IDH  varia  de  0  a  1.  Quanto  mais  próximo  de  um,  maior  o  grau  de

desenvolvimento. Índice menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, médio;

acima de 0,8, alto. 

Minas possui 195 cidades com índice até 0,5, e elas não se encontram somente no

Vale do Jequitinhonha. São João do Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de

0,363, comparável a países como Mauritânia ou Costa do Marfim. Já Conceição da

Barra de Minas e Santana do Manhuaçu registram IDH igual a 0,5. Assim, a adoção

do  índice  tem  a  vantagem  de  não  excluir  nenhuma  localidade  carente,

independentemente da região em que se situe e, ao mesmo tempo, beneficia a região

que agrega maior número de Municípios pobres.

Em face do exposto e pela importância da matéria, conto com o apoio dos nobres

pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 298/2011

Define a composição do Conselho Estadual de Educação e estabelece a realização

da Conferência Estadual de Educação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O Conselho Estadual  de Educação é órgão de caracteres deliberativo,

normativo e consultivo e tem por objetivo a definição das diretrizes da educação no

âmbito do Estado.

Parágrafo  único  -  O  Conselho  Estadual  de  Educação  assegurará  aos  grupos

representativos da comunidade o direito de participar da definição das diretrizes da

educação.

Art.  2º  -  O  Conselho  Estadual  de  Educação  será  composto  por  vinte  e  quatro

membros assim discriminados:

I  -  quatro representantes dos órgãos governamentais  do  Estado,  indicados pelo

Governador do Estado;

II - um representante das instituições de ensino público superior;

III - um representante do Conselho Estadual da Criança e do Adolescente;

IV -  um representante da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa do
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Estado de Minas Gerais;

V - um representante do Fórum Mineiro de Defesa da Educação;

VI - um representante da Undime;

VII - um representante do Conselho Nacional de Educação;

VIII - um representante das instituições privadas de educação infantil;

IX - dois representantes das instituições filantrópicas, comunitárias ou confessionais

de ensino infantil;

X - dois representantes dos estudantes das escolas estaduais;

XI - dois representantes dos pais de alunos das escolas estaduais;

XII - quatro representantes dos trabalhadores em educação das escolas estaduais;

XIII - dois representantes dos professores das escolas particulares do Estado;

XIV - um representante dos trabalhadores em escolas filantrópicas, comunitárias e

confessionais de ensino infantil.

§ 1º - Os membros do Conselho Estadual de Educação da comunidade educacional

serão escolhidos  em fóruns próprios,  através de  assembleias  dos  sindicatos,  das

associações de pais e mestres, de pais  de alunos,  dos grêmios estudantis e dos

colegiados escolares.

§ 2º - Os membros do poder público serão indicados pelo Governador do Estado e

encaminhados à Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, que submeterá

as indicações a aprovação.

§  3º  -  O  representante  do  Poder  Legislativo  será  indicado  pelo  Presidente  da

Assembleia  entre  os  membros  que  compõem  a  Comissão  de  Educação  da

Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Art.  3º  -  O mandato dos membros do Conselho Estadual  de Educação será de

quatro anos, vedada a recondução imediata, cessando a cada dois anos o mandato

da metade dos Conselheiros.

Art.  4º - Para cada Conselheiro efetivo será escolhido um Conselheiro suplente,

com os mesmos critérios de escolha, e todos deverão ter os nomes homologados

pelo poder público.

Art. 5º - O Conselho Estadual de Educação organizará a Conferência Estadual de

Educação a cada dois anos.
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§  1º  -  A Conferência  será  convocada  pelo  Poder  Executivo  e  organizada  pelo

Conselho Estadual de Educação com a participação de representantes de todos os

segmentos sociais  para a sociabilização de experiências,  a avaliação da situação

educacional e a proposição de diretrizes para a educação no Estado.

§ 2º - Por decisão do Conselho Estadual de Educação poderão ser organizadas

conferências extraordinárias.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua promulgação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se os arts. 3º e 4º da Lei Delegada nº 31, de 28 de agosto de

1985.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  O Conselho  Estadual  de  Educação  é  órgão integrante  do  Sistema

Estadual de Ensino, com enorme relevância na definição da política estadual para a

educação;  entretanto,  até  hoje  têm sido  todos  os  seus  membros  escolhidos  pelo

Governador do Estado.

Num momento de discussão dos espaços de atuação da comunidade educacional,

nada  mais  justo  do  que  assegurar  aos  grupos  representativos  da  comunidade  o

direito de participar da definição das diretrizes da educação. 

Para  tanto,  defendemos  um  conselho  democrático,  que  possibilite  a  todos  os

segmentos  da  comunidade  educacional  do  Estado  a  participação,  a  defesa  dos

interesses, a proposição de ações e a fiscalização do sistema de educação. 

Para tanto,  contamos  com o apoio  de  todos os  nossos pares desta  Casa para

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 299/2011

Assegura  a  gratuidade  nos  transportes  coletivos  urbanos  intermunicipais,  no

território do Estado, aos alunos dos ensinos fundamental, médio e superior das redes

públicas  municipal,  estadual  e  federal,  desde  que  uniformizados  e  portadores  de
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carteira de identidade estudantil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Aos alunos uniformizados dos ensinos fundamental, médio e superior das

redes públicas municipal,  estadual  e  federal,  portadores de  carteira  de identidade

estudantil,  é  assegurada  a  gratuidade  nos  transportes  coletivos  urbanos

intermunicipais, no território do Estado.

§  1º  -  A  carteira  de  identidade  estudantil  será  fornecida  pelas  associações

estudantis ou pelas unidades escolares.

Art.  2º  -  Para  efeito  desta  lei,  consideram-se  transportes  coletivos  urbanos

intermunicipais: metrô e ônibus de linhas intermunicipais, do tipo urbano, com duas

portas e roleta.

Art. 3º - Para o custeio da gratuidade de que trata esta lei, serão destinados 10%

(dez por cento) do lucro obtido na comercialização do vale-transporte.

Art. 4º - O não atendimento ao previsto nesta lei obriga o infrator ao pagamento de

multa de cem a mil vezes o valor da passagem.

Parágrafo único - A multa será cobrada após processo administrativo, podendo ser

dobrada em caso de reincidência e de rescisão contratual com o poder público.

Art. 5º - O texto desta lei será afixado, em sua íntegra, na entrada dos meios de

transporte citados no art. 2º.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Este projeto  de  lei  tem por  objetivo  diminuir  a  evasão escolar  e  a

repetência. 

Além disso, permite melhorias significativas no orçamento familiar, fazendo com que

sobrem mais recursos para alimentação, vestuário, saúde, lazer e cultura.

Na certeza de que este projeto vem tratar de uma questão muito séria, pleiteamos o

apoio de todos os Deputados desta Casa Legislativa para sua aprovação imediata.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 300/2011

Altera a Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, dispondo sobre a não incidência

do ICMS sobre a operação das mercadorias de arroz e feijão no Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 7º da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte inciso:

“Art. 7º - (...)

XXV - operação das mercadorias de arroz e feijão”.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto visa a dispor sobre a não incidência do ICMS relativo às

operações envolvendo os principais produtos componentes da cesta básica, o arroz e

o feijão.

A proposição altera a Lei nº 6.763, de 26/12/75, em seu art.7º, acrescendo mais

uma hipótese de  não  incidência  do  tributo.  Sabe-se  que  uma grande  parcela  da

população brasileira, basicamente os estratos de baixa renda, apresenta deficiências

de consumo calórico e protéico. A melhoria das condições de vida dessa população

tem  sido  alvo  prioritário  de  uma  série  de  políticas  públicas,  inclusive  em  nosso

Estado. Uma das propostas que, no curto prazo, pode melhorar a condição nutricional

dessa população é a queda dos preços dos alimentos que compõem a cesta básica,

por meio da redução do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS.

Isso é equivalente a um aumento do salário real da população de baixa renda.

Essa questão tem estado presente na agenda de discussão de amplos setores da

sociedade brasileira e do governo federal, merecendo o apoio irrestrito dos mineiros.

Por essa razão, é imperiosa a necessidade de aprovarmos este projeto, o quanto

antes  possível,  como  uma  medida  de  justiça  para  com  a  população  mineira,

corroborando no esforço nacional para a redução da carga tributária.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 301/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.650/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Educacional Evangélica Shalon - AEES -,

com sede no Município de São João del-Rei.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação Educacional Evangélica

Shalon - AEES -, com sede no Município de São João del-Rei.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Associação Educacional Evangélica Shalon é uma entidade civil de

direito privado, de natureza filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter educacional.

Tem como objetivos assistir a comunidade a que pertence e as que sediarem suas

unidades, bem como promover a formação escolar e pedagógica em nível infantil e

fundamental.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente  idôneas e  não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a instituição, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos estaduais, viabilizando sua finalidade com maior facilidade. 

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 302/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.241/2009)

Possibilita  aos  membros  de  igrejas  adventistas  matriculados  na  rede  pública

estadual  de  ensino  dispensa  de  exames  de  avaliação  curricular  em  dias  que

especifica e dá outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam dispensados de qualquer exame de avaliação curricular os alunos

adventistas matriculados nas escolas públicas estaduais,  nos dias de culto de sua

religião.

Art.  2º  -  Serão consideradas  adventistas  todas  as  pessoas  que,  por  respeito  à

religião guardarem, a sexta-feira, depois das 18 horas, e o sábado.

Art.  3º  -  No  ato  da  matrícula,  os  alunos  deverão  identificar  sua  condição  de

adventista por meio de declaração da igreja onde são congregados.

Art.  4º  -  Os estabelecimentos de  ensino da rede pública estadual  de  educação

definirão, em calendário escolar, os dias em que os alunos adventistas realizarão, em

segunda chamada, os exames a que não se submeterem nas sextas-feiras e nos

sábados.

Art. 5º - Caberá processo por falsidade ideológica, previsto no art. 299 do Código

Penal, aos alunos que forjarem a condição de adventista para se beneficiarem desta

lei.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei visa a assegurar aos alunos adventistas o direito ao

culto de sua religião, valendo-se das prerrogativas dadas pelo art. 5º, incisos VI e VIII,

da Constituição Federal.

O referido inciso VI garante a liberdade de culto e, principalmente, a não-privação

de direitos por motivo de crença religiosa. Já o inciso VIII  determina que ninguém

poderá fazer uso de suas crenças para eximir-se de suas obrigações.

Deixamos bem claro  que o  projeto  não visa  a  dispensar  alunos das atividades

curriculares,  muito  menos  quer  ferir  o  direito  de  igualdade.  Quer  somente  que

eventuais exames de avaliação marcados para as sextas-feiras, a partir das 18 horas,

ou para os sábados, até as 18 horas, sejam transferidos para qualquer outro dia.

Assim, não se cria nenhum impasse entre a obrigação humana e a ordem divina,

imprescindível para o ser humano.

Esperamos que a aprovação deste projeto de lei seja a mais breve, possibilitando
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aos alunos adventistas matriculados nas escolas públicas estaduais o cumprimento

do currículo escolar, sem a criação de conflito com os preceitos religiosos.

Pelo exposto, solicitamos aos nobres pares nesta Casa o apoio à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 303/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.229/2009)

Regulamenta o art. 199 da Constituição do Estado de Minas Gerais e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - São consideradas fundações educacionais de ensino superior associadas à

Uemg:

I - a Fundação de Ensino Superior de Divinópolis - Funed -;

II - a Fundação de Ensino Superior de Passos - Fesp -;

III  -  a Fundação de Ensino Superior  do Vale do Jequitinhonha, do Município de

Diamantina - Fevale -;

IV - a Fundação Educacional Campanha da Princesa, do Município de Campanha.

V - a Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Carangola;

VI - a Fundação Educacional de Ituiutaba.

Parágrafo  único  -  O  governo  do  Estado  dará  tratamento  prioritário  às  referidas

fundações  associadas,  em  programas  para  concessão  de  bolsas  de  estudo  de

graduação e especializações, auxílio para pesquisa e extensão, parceria pedagógica

e todos os demais tipos de convênios de cooperação mútua.

Art. 2º - Entre as pró-reitorias que compõe a estrutura da Uemg, uma será a Pró-

Reitoria do Interior  tendo como atividade prioritária a integração da Uemg com as

diversas regiões do Estado e principalmente com as unidades associadas.

§  1º  -  A  Pró-Reitoria  do  Interior  terá  assento  e  direito  a  voto  no  Conselho

Universitário.

§ 2º - O Pró-Reitor do Interior será escolhido pelo Governador do Estado de Minas

Gerais,  através  de  lista  tríplice,  formulada  em  votação  pelos  Presidentes  das
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Fundações Associadas.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  Este  projeto de lei  visa a assegurar  a parceria entre as  fundações

educacionais e a Universidade do Estado de Minas Gerais. A diretoria da Uemg e as

Fundações, juntamente com professores, alunos e parlamentares, devem unir forças

na busca de maior apoio do Poder Executivo, para que a Uemg possa se fortalecer

em todo o Estado de Minas Gerais.

É preciso tratar a Uemg de forma realista, propondo ações concretas do Estado

para fortalecer instituições do interior e da Capital, com um trabalho sincero, com os

pés no chão, no qual se possa fazer um diagnóstico da Universidade e apresentar

uma proposta para que a Uemg deixe de ser uma utopia. 

É premente a necessidade de se criar um modelo de integração da Uemg com suas

fundações associadas,  adequado à atual  situação das fundações no interior  e na

Capital e compatível com a realidade do Estado como um todo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 304/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.983/2009)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 15.025, de 19 de janeiro de 2004, que dispõe sobre

consignação  em  folha  de  pagamento  de  servidores  públicos  ativos  e  inativos  e

pensionistas do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescente-se o seguinte § 3º ao art. 1º da Lei nº 15.025, de 19 de janeiro

de 2004:

“Art. 1º- (…)

§ 3º- Para efeito no disposto nesta lei, consideram-se compulsórios os descontos

em  folha  de  pagamentos  autorizados  por  servidores  públicos  ativo  e  inativo  e

pensionista a favor de sindicatos e entidades representativa do consignado.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação: O texto atualmente vigente da Lei nº 15.025, de 2004, prevê, em seu

art.  4º,  incisos  IV  e  VII,  que as  entidades de classe e  os  sindicatos  possam ser

consignatários; deixa, porém, de classificar, na lei, a natureza do desconto em folha a

favor  dessas  entidades,  o  que  levou  o  Poder  Executivo  a  considerar  tais

consignações como “facultativas” no decreto regulamentador (Decreto nº 44.621, de

25/9/2007, art. 1º, § 2º, inciso I).

Ocorre que as chamadas consignações facultativas foram acrescidas, por decreto

ou legislação similar de cada Poder, de uma série enorme de tipos de descontos em

folha,  que são,  em somatório,  limitados em percentual  sobre o  saldo  consignável

disponível na folha do servidor. Assim, é comum um sindicato ou uma associação não

poderem filiar  um servidor  devido  a  estar  a  disponibilidade em seu contracheque

bloqueada para atendimento a outras consignações (entre elas, as mais das vezes,

prestações para amortização de empréstimos). E, com maior gravidade, tem ocorrido

sistemática  campanha  de  desfiliação  de  associados  de  sindicatos  e  associações,

promovida por bancos e financeiras, com o intuito de gerar margem disponível para a

consignação de prestações de empréstimos.

Ocorre que, antes da regência dessa matéria por lei, o desconto em folha para o

sindicatos, por exemplo, já era classificado entre as “consignações compulsórias”,

conforme se vê nos decretos que anteriormente regulamentavam a matéria, mesmo

no  projeto  que  originou  a  Lei  nº  15.025.  Parece-nos  que  a  desclassificação  do

desconto de “compulsório”  para o “facultativo” tenha decorrido da interpretação de

que “compulsório” tornaria o desconto obrigatório para todos os sevidores, quando,

na verdade o termo “compulsório”, na Lei nº 15.025, estabelece a obrigatoriedade de

o  poder  público  efetuar  a  consignação  em  folha  naturalmente  mediante  prévia

autorização do servidor,  conforme,  aliás,  por  cautela,  já  se  reforça  no  dispositivo

proposto por este projeto.

Idêntica normatividade decorre do art. 34, § 2º, da Constituição Estadual, acrescido

pela Emenda à Constituição nº 37, de 29/12/1998, “in verbis”:

“Art. 34 - (…)
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§ 2º -  O Estado procederá ao desconto,  em folha ou ordem de pagamento,  de

consignações autorizadas pelos servidores públicos civis das administrações direta e

indireta em favor dos sindicatos e associações de classe, efetuando o repasse às

entidades  até  o  quinto  dia  do  mês  subsequente  ao  mês  de  competência  do

pagamento dos servidores, observada a data do efetivo desconto”. (Acrescido pela

Emenda à Constituição 37, de 29/12/98).

Assim, ao Estado foi imposta a obrigação de fazer tal desconto em folha, à vista do

categórico  imperativo  constitucional:  “O  Estado procederá  ao  desconto,...”.  Daí,  o

caráter  de  compulsoriedade  que  protege  a  arrecadação  das  entidades

representativas,  contra  as  eventuais  idiossincrasias  do  poder  público  e  também

contra  as  investidas  do  poder  econômico,  ávido  por  amealhar  lucros  sobre

empréstimos para desconto em folha.

Em apoio a nossa argumentação, trazemos o tratamento que a legislação federal

dá à matéria. Assim, observa-se que a Lei Federal nº 8.112, de 11/12/90, em seu art.

240,  “c”,  estabelece  como  direito  do  servidor  a  participação  em  seu  sindicato,

inclusive, o desconto em folha da sua mensalidade e contribuição. Já os decretos

federais que trataram de consignação em folha consideram os descontos a favor dos

sindicatos  e  das  associações  representativas  dos  servidores  como  compulsórios.

Assim  o  estabeleceu  o  Decreto  Federal  nº  4.961,  de  20/1/2004,  editado,

coincidentemente, um dia apenas após a Lei nº 15.025, e o recente, esclarecendo o

entendimento, ao dispor:

“Art. 3º - São consignações compulsórias:

VII - contribuição em favor de sindicato ou associação de caráter sindical ao qual o

servidor seja filiado ou associado, na forma do art. 8º, inciso IV, da Constituição, e do

art. 240, alínea “c”, da Lei nº 8.112, de 1990”.

Há que  se  observar  que  o  projeto  de  lei  que  ora  apresentamos  acompanha  o

espírito da legislação federal, adaptando o dispositivo, no entanto, à boa prática do

associativismo mineiro, que, além de pressupor a filiação do servidor, também exige

sua autorização prévia para consignar qualquer tipo de desconto a favor de sindicato

ou entidade de classe. A autorização pessoal do servidor é insubstituível.

Além  desses  aspectos  de  direito  examinados,  outros  de  natureza  social,  de
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representatividade,  de  paticipação  dos  associados  e  de  prestação  de  benefícios,

também devem ser considerados.

Assim, às entidades representativos de servidores públicos têm cabido a luta por

seus  interesses  classistas,  a  defesa  dos  direitos  das  categorias  de  funcionários

públicos, as campanhas salariais, a busca da melhoria da legislação administrativa, a

representação  em  juízo  em  defesa  de  interesses  individuais  ou  coletivos  dos

servidores, entre outros.

Tem,  ainda,  constituído  área  de  atuação  dessas  entidades  a  prestação  de

benefícios  sociais  e  de  apoio  ao  servidor  público  e  à  sua  família,  tais  como

assistência  médica  e  odontológica  em  suplementação  às  carências  do  sistema

público,  assistência  jurídica  gratuita  aos  associados  e  a  seus  dependentes,  o

fornecimento  de  medicamentos  através  de  farmácias  próprias  ou  conveniadas,

seguras em grupo em geral, assistência social em caso de falecimento, assistência

financeira nas emergências familiares, etc.

Por  outro  lado,  sabemos  que  a  existência  e  a  manutenção  das  entidades

representativas  dos  servidores  públícos  dependem  da  participação  financeira  dos

associados, para custear suas atividades. Trata-se de mensalidades e contribuições

de valores módicos só descontadas em folha após autorização expressa do servidor

filiado.

Não  é  correto,  portanto,  que  tais  valores  de  natureza  sindical,  associativista  e

representativa  de  classe  sejam  classificados  e  calculados  junto  aos  descontos

“facultativos”,  sujeitos  a  ter  seu  desconto  preterido,  suspenso,  não  efetuado  ou

mesmo  não  incluído,  devido  a  prestações  de  financiamentos,  empréstimos

consignados, previdência privada e toda sorte de outros valores comerciais que têm

sido  lançados,  ultimamente,  no  salário  do  funcionalismo.  Observe-se  que  os

descontos  relativos  a  prestações  de  amortização  de  empréstimos  têm  sido

considerados  isentos  de  cancelamento  por  parte  de  servidor.  Destaque-se

novamente,  por  importante,  que  a  presença  dos  descontos  para  entidades

representativas no rol das consignações facultativas tem estimulado o cancelamento

das  filiações  às  entidades,  com o  intuito  de  gerar  margem  para  a  realização  de

empréstimos.
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A existência de entidades representativas não pode jamais ficar na depedência de

sobrar recurso de salário após descontos de natureza comercial.

Diante do exposto conto o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 305/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.839/2009)

Dispõe  sobre  a  cobrança  de  taxa  pelos  prestadores  dos  serviços  de  reboque,

resgate, guincho e remoção de veículos no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A taxa a ser cobrada pelos prestadores dos serviços de reboque, resgate,

guincho  e  remoção  de  veículos,  executados  guinchos-socorro  veiculares,  quando

solicitados para rebocar um veículo, deverá ter os seguintes critérios:

I - se o proprietário do veículo estiver no local da apreensão no momento em que o

reboque chegar, o agente não rebocará o veículo, notificará o proprietário da infração

e emitirá uma guia para pagamento no valor correspondente a 50% (cinquenta por

cento) do valor que pagaria caso o veículo fosse rebocado;

II - o veículo somente será rebocado no caso de o proprietário do veículo não estar

no local e também no caso de o veículo estar em local proibido, ressalvados os casos

de urgência.

Art. 2º - A inobservância ao disposto nesta lei sujeitará o prestador dos serviços de

reboque,  resgate,  guincho  e  remoção  de  veículos,  executados  guinchos-socorro

veiculares, às seguintes penalidades;

I - advertência;

II - multa de 500 Ufemgs (quinhentas Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação: O objetivo da apresentação deste projeto de lei é evitar os abusos que

estão sendo cometidos pelos agentes de trânsitos, que estão extrapolando todos os

limites possíveis. Com a apresentação deste projeto de lei, será dada ao proprietário
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do veículo a possibilidade de não ter seu veículo apreendido, caso esteja no local no

momento em que o agente chegar, pagando uma taxa que corresponde a 50% do

valor para o reboque do veículo.

Por isso espero contar com o apoio dos nobres pares para aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 306/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.870/2009)

Declara  de  utilidade pública  o  Centro  Espiritualista  Beneficiente  Mestre  Gabriel,

Ensinos de Salomão, Soberana União do Vegetal, Ordem Maçônica Lupunamanta,

com sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  declarado de utilidade pública  o  Centro  Espiritualista  Beneficiente

Mestre Gabriel, Ensinos de Salomão, Soberana União do Vegetal, Ordem Maçônica

Lupunamanta, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  Centro  Espiritualista  Beneficiente  Mestre  Gabriel,  Ensinos  de

Salomão, Soberana União do Vegetal, Ordem Maçônica Lupunamanta é instituição de

direito privado, sem fins lucrativos, de caráter beneficente, que desenvolve importante

trabalho de fins sociais,  na área religiosa,  e na área da saúde. A sua Diretoria  é

constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem  atividades

voluntárias.

O Centro Espiritualista Beneficiente Mestre Gabriel, Ensinos de Salomão, Soberana

União do Vegetal, Ordem Maçônica Lupunamanta está em funcionamento há mais de

um ano.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do
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Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 307/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.420/2009)

Declara de utilidade pública a entidade Museu de Arte e Ofício de Itabirito,  com

sede no Município de Itabirito.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Museu de Arte e Ofício de

Itabirito, com sede no Município de Itabirito.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Museu de Arte e Ofício de Itabirito é instituição de direito privado

sem fins lucrativos, e com caráter beneficente. Desenvolve importante trabalho de fins

culturais, artísticos e sociais. 

A sua diretoria é constituída por pessoas de reconhecida idoneidade, que exercem

atividades voluntárias. 

O Museu de Arte e Ofício de Itabirito está em funcionamento há mais de dois anos,

e, por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 308/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.034/2009)

Declara de utilidade pública a entidade Cruzeiro do Sul Esporte Clube, com sede no

Distrito de Cachoeira do Campo, Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica declarada de utilidade pública a entidade Cruzeiro do Sul Esporte

Clube, com sede no Distrito de Cachoeira do Campo, Município de Ouro Preto.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.
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Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Cruzeiro do Sul Esporte Clube é entidade civil, sem fins lucrativos,

com duração por tempo indeterminado, que desenvolve importante trabalho de fins

sociais,  assistenciais  e  esportivos.  Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de

reconhecida  idoneidade,  que  desenvolvem  atividades  voluntárias,  e  está  em

funcionamento há mais de 86 anos. 

Por sua importância, conto com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 309/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.021/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da venda de medicamentos a granel, no comércio

varejista.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos que comercializam medicamentos ficam obrigados a

vender unidades de pílulas e comprimidos , conforme a necessidade do consumidor.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei implicará a cobrança de multa ao

infrator, no valor de R$1.000,00 (mil reais), referente a cada medicamento vendido, a

qual será cobrada em dobro em caso de reincidência.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Ao comprar um medicamento, o consumidor tem o direito de adquirir

somente a  quantidade necessária para o  seu tratamento.  Muitas  vezes,  a receita

prescreve uma quantidade menor de pílulas ou comprimidos do que a que consta nas

embalagens  dos  produtos.  Isso  ocorre  principalmente  com  antiinflamatórios  e

antibióticos. No entanto, os estabelecimentos que comercializam medicamentos estão

preocupados com a sua margem de lucro e, conseqüentemente, vendem somente a

embalagem lacrada, forçando o consumidor a levar comprimidos que provavelmente

não serão utilizados, desperdiçando-se o medicamento e o dinheiro do consumidor.
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Com  a  aprovação  deste  projeto,  o  comércio  varejista  será  obrigado  a  vender

medicamentos a granel, e os laboratórios farmacêuticos se sentirão pressionados a

produzir medicamentos em cartelas com menor quantidade, fazendo constar em cada

cartela a data de sua validade, o que impedirá a venda de pílulas e comprimidos fora

do prazo de consumo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 310/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.000/2009)

Torna obrigatório o uso de aparelho limitador de velocidade por todos os veículos do

transporte público coletivo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Todo veículo de transporte público fica obrigado a ter instalado um aparelho

limitador de velocidade.

Art. 2º - O limitador de velocidade deve estar regulado para que os veículos não

ultrapassem 80km (oitenta quilômetros) por hora.

Art. 3º - Ficam a cargo das empresas de ônibus e proprietários de vans, os custos

de instalação e manutenção do sistema.

Art.  4º  -  Caberá  aos  órgãos  competentes  a  fiscalização  periódica  do  sistema

limitador de velocidade, bem como a aplicação das penalidades dispostas no Código

Nacional de Trânsito.

Art. 5º - As empresas de ônibus e proprietários de vans terão o prazo de um ano da

data de publicação desta lei para a implantação do sistema nos veículos.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Infelizmente,  nos  dias  atuais,  são  comuns  notícias  envolvendo

acidentes com ônibus e vans em todo o Brasil e essas ocorrências quase sempre têm

como  causa  a  imprudência  de  motoristas  que  teimam  em  andar  em  altíssima

velocidade.
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As vítimas, principalmente os passageiros e, às vezes pedestres, ou perdem a vida

ou adquirem seqüelas para sempre: se escapam ilesos, é por milagre. Nesse último

caso, são minoria.

Por isso é importante implementar, nos ônibus e vans de transporte coletivo - sejam

eles municipais, intermunicipais e interestaduais -, os limitadores de velocidade. Vale

salientar  que  esses  aparelhos  já  foram  testados  em  algumas  capitais  brasileiras,

como São Paulo e Vitória, onde houve sensível redução no número de acidentes por

alta velocidade envolvendo transporte coletivo.

Especialistas se referem aos limitadores de velocidade como futuro não só para o

transporte coletivo, mas também para todos os veículos de passeio e de transporte

de cargas.

Diante disso, submeto este projeto de lei à apreciação dos nobres pares, apelando

por sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 311/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.475/2009)

Dispõe  sobre  a  exigência  do  diploma de Jornalismo em  concursos  públicos  no

Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Será  exigida  a  formação superior  em  Jornalismo  aos  participantes  de

concursos públicos para cargos inerentes ao exercício da profissão de jornalista no

Estado. 

Art. 2º - A profissão de jornalista está regulamentada pelo Decreto-Lei nº 972, de 17

de outubro de 1969. 

Art. 3º - Caberá aos órgãos públicos que promoverem o concurso informar, no edital

do concurso, sobre a exigência do diploma de jornalista.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Esta  propositura objetiva garantir aos cargos públicos a qualificação
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profissional para o exercício de trabalhos jornalísticos.

A exigência de diploma nos órgãos públicos é também uma maneira de zelar pela

qualidade da informação, tanto técnica quanto ética.

O projeto de lei  inviabilizará a participação de candidatos/profissionais  de  áreas

distintas das de jornalismo, cujas atividades estão regidas pelo Decreto-Lei nº 972, de

17/10/69:

“Art. 2º - A profissão de jornalista compreende, privativamente, o exercício habitual

e remunerado de qualquer das seguintes atividades:

a)  redação,  condensação,  titulação,  interpretação,  correção  ou  coordenação  de

matéria a ser divulgada, contenha ou não comentário;

b) comentário ou crônica, pelo rádio ou pela televisão; 

c) entrevista, inquérito ou reportagem, escrita ou falada;

d) planejamento, organização, direção e eventual execução de serviços técnicos de

jornalismo, como os de arquivo, ilustração ou distribuição gráfica de matéria a ser

divulgada; 

e) planejamento, organização e administração técnica dos serviços de que trata a

alínea "a";

f) ensino de técnica de jornalismo; 

g) coleta de notícias ou informações e seu preparo para divulgação; 

h) revisão de originais de matéria jornalística, com vistas à correção redacional e à

adequação da linguagem; 

i)  organização e conservação de arquivo jornalístico e pesquisa dos respectivos

dados para a elaboração de notícias;

j)  execução  da  distribuição  gráfica  de  texto,  fotografia  ou  ilustração  de  caráter

jornalístico, para fins de divulgação;

l) execução de desenhos artísticos ou técnicos de caráter jornalístico.”.

O Supremo Tribunal Federal, com a decisão de não exigência do diploma para o

exercício da profissão de jornalista, não tornou sem efeito legal o Decreto-Lei nº 972,

de 1969, uma vez que não excluiu a profissão, que está prevista na CLT.

O  compromisso  do  jornalista  é  transmitir  uma  informação  de  qualidade,

principalmente  quando  atua  dentro  do  poder  público,  respeitando  o  princípio  da
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publicidade, considerando a transparência das ações. 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 312/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.522/2009)

Dispõe sobre a implantação do sistema de faixas destinadas à sinalização de vias

urbanas  para  orientar  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  com  algum  tipo  de

necessidade especial.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o sistema de faixas destinadas à sinalização de vias urbanas

para orientar  pessoas portadoras de deficiência e com algum tipo de necessidade

especial.

Art. 2º - Entende-se por sistema de faixas a sinalização nas calçadas que tem por

objetivo facilitar e garantir a locomoção segura de pedestres.

§  1º  -  Para  efeito  desta  lei,  o  sistema  de  sinalização  de  faixas  nas  calçadas

compreende:

I - a faixa livre, ou seja, a faixa da calçada destinada à livre circulação de pedestres,

desobstruída  de  mobiliário  e  equipamentos  urbanos  e  demais  obstáculos

permanentes ou temporários. 

II - a faixa de serviço urbano, ou seja, a faixa localizada entre a faixa livre e a pista

de  rolamento,  destinada à  implantação de  mobiliário  urbano  e  demais  elementos

autorizados pelo poder público. 

Art.  3º  -  As  faixas  obedecerão  a  critérios  da  Associação  Brasileira  de  Normas

Técnicas -  ABNT -  e  ficarão estrategicamente  dispostas  em todas as  calçadas  e

passeios dos Municípios.

§ 1º - A sinalização das faixas nas calçadas deve ser tátil, podendo ser tipo alerta

ou direcional, ambas com textura e cor em contraste com o piso adjacente.

§  2º  -  As  faixas devem conter  e respeitar  os  níveis  de serviço para  pedestres,

definindo de forma qualitativa a liberdade de movimentos e o conforto destes.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.
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Art.  5º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A acessibilidade integral tem sido um dos maiores desafios para os

gestores  públicos  nos  dias  atuais,  uma vez  que  exige  a  eliminação  de  barreiras

arquitetônicas e urbanísticas nas cidades. 

A implementação  dos  conceitos  e  das  orientações  emanadas  dos  instrumentos

jurídicos  fundamenta-se  nas  normas  técnicas  de  acessibilidade  da  Associação

Brasileira de Normas Técnicas - ABNT -, entidade reconhecidamente competente na

elaboração de normas operacionais de apoio e execução de projetos que objetivem a

realização de intervenções arquitetônicas urbanísticas. Assim, as pessoas portadoras

de deficiência e/ou com algum tipo de necessidade especial terão um incremento em

sua acessibilidade de acordo com as normas de segurança técnica. 

A proposta apresentada está amparada pela legislação federal, Lei nº 10.048, de

8/11/2000, sendo a matéria de competência concorrente da União, dos Estados e do

Distrito Federal, conforme art. 24, XIV, da Constituição Federal.

Em anexo, está cópia de parte do guia de acessibilidade urbana retirado do “site” do

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais - Crea-

MG - e, ainda, fotos do centro de Belo Horizonte, onde já existe a referida sinalização

de faixas, e da cidade de Tóquio, no Japão, uma das maiores metrópoles do mundo.

Pela importância dos fatos expostos, contamos com o apoio dos nobres pares à

aprovação deste Projeto, que visa aprimorar a acessibilidade de inúmeros brasileiros

portadores de deficiência e/ou com algum tipo de necessidade especial.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 313/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.546/2009)

Inclui no calendário turístico do Estado o Festival da Cultura Popular do Vale do

Jequitinhonha - Festivale.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica incluído no calendário turístico do Estado o Festival da Cultura Popular

do Vale do Jequitinhonha - Festivale. 

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: O Festival da Cultura Popular do Vale do Jequitinhonha - Festivale - é

um dos mais importantes festivais do gênero realizado no Brasil. É realizado uma vez

por ano, em Municípios diferentes do Vale do Jequitinhonha. 

Idealizado no ano de 1980, o Festivale serviu para difundir a cultura do Vale do

Jequitinhonha.  Seus  fundadores  eram  jovens  da  região  que  residiam  em  Belo

Horizonte para estudar. Indignados com injustiças cometidas contra o povo, decidiram

criar  um meio para mostrar o que o Vale tinha de melhor:  sua cultura.  Assim,  foi

realizado no Município de Itaobim, no ano de 1980, o primeiro encontro de artistas,

artesãos,  poetas,  cantadores,  trovadores  e  anciãos  do  movimento  cultural  que

defendia com toda sua força o desenvolvimento político e cultural da região.

É Importante ressaltar a premiação dada pelo Iphan na categoria “Divulgação de

Cultura Popular” relativamente ao prêmio Rodrigo de Melo Franco, em 2008.

Pelos  motivos  acima  expostos,  conclamamos  os  nobres  pares  a  aprovar  este

projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 314/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.657/2009)

Dispõe sobre a isenção do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - nas contas de serviços públicos estaduais

de igrejas e templos de quaisquer cultos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Ficam isentas da  cobrança do ICMS nas contas dos serviços públicos

estaduais de água, luz, telefone e gás as igrejas e templos de quaisquer cultos, desde
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que detenham a posse dos imóveis onde funcionem.

Parágrafo único - No caso de o imóvel não ser de propriedade da igreja ou templo,

a comprovação do funcionamento deverá ser feita através de contrato de locação ou

comodato devidamente registrado ou de justificação de posse judicial.

Art.  2º  -  São consideradas,  para efeito  do art.  1º,  as  contas relativas a imóveis

ocupados por templos religiosos de quaisquer cultos, devidamente registrados.

Art.  3º  -  Fica o  Poder  Executivo  desobrigado de restituir  valores  indevidamente

pagos até a data da vigência desta lei.

Art. 4º - As igrejas e templos deverão requerer junto às empresas prestadoras de

serviços a isenção a que têm direito.

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: Este projeto de lei trata de garantir no Estado isenção prevista pela

Constituição Federal, que proíbe cobrar impostos de templos de quaisquer cultos, o

que não é obedecido pelas empresas prestadoras dos serviços públicos estaduais

próprios, terceirizados ou privatizados de água, luz, telefone e gás. Alega-se que falta

legislação explicativa ou específica,  que se pretende criar  com este projeto. Se o

legislador constituinte instituiu a isenção, compete a nós efetivá-la ou complementá-

la. De fato, a Constituição da República, em seu art. 150, versa sobre as limitações

do poder de tributar da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nos

seguintes termos:

“Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado

à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 

(...)

VI - instituir impostos sobre:

a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;

b) templos de qualquer culto;”.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 315/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.639/2009)

Autoriza o governo do Estado, em articulação com os Municípios sede das regiões

administrativas de saúde, a criar clínicas públicas para jovens e adultos dependentes

de álcool e drogas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar clínicas públicas para jovens e

adultos dependentes em álcool e drogas, mediante convênio com os Municípios sede

das regionais de saúde.

§  1º  -  A administração  das  clínicas  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  terá  a

participação obrigatória dos órgãos municipais competentes para cuidar da matéria.

§ 2º - As entidades assistenciais e organizações que tratem do problema da droga

poderão atuar nas clínicas mediante convênio com o Poder Público.

Art. 2º - Nos convênios que forem firmados, caberá ao Poder Executivo do Estado

de  Minas  Gerais,  por  meio  das  Secretarias  competentes,  prover  os  recursos

financeiros e meios materiais necessários à criação,  aparelhamento e custeio das

clínicas,  sob  a  forma  da  destinação  de  uma  parcela  do  quantitativo  “per  capita”

necessário  ao  tratamento  dos  pacientes,  que  será  completado  por  recursos

proporcionados pelos Municípios.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias, a

contar da data de sua publicação.

Art. 4º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações

orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.  5º  -  Esta  lei  entra  em  vigor  no  exercício  orçamentário  subsequente  à  sua

regulamentação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: Dados oficiais dão conta de que o abuso ou a dependência de álcool e

drogas representaram 33,2% das causas das mais de 250.000 internações no Brasil,

no período entre janeiro a setembro de 2008. Do mesmo modo, observa-se que, em
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primeiro  lugar,  encontrou-se  a  internação  por  transtornos  do  tipo  esquizofrênico

(39,4%),  e,  em  terceiro  lugar,  as  internações  por  transtornos  do  humor  (15,8%).

Destacamos que ambas as causas estão diretamente ligadas ao abuso de álcool e de

drogas, o que atesta a gravidade do problema.

É  sabido  que  em  nosso  Estado  o  uso  de  drogas  tem  crescido  de  uma forma

incontrolável, principalmente o uso do “crack”, que é muito prejudicial a saúde e cria

uma dependência terrível. Infelizmente, até nas pequenas cidades as famílias estão

sofrendo com parentes dependentes de drogas e que necessitam urgentemente de

um local para tratamento deste terrível mal.

O objetivo da clínica é oferecer um modelo voltado à desintoxicação, mas fora do

ambiente de enfermaria hospitalar para o qual as pessoas dependentes costumam

ser encaminhadas. Cabe aos Municípios realizar a triagem dos pacientes, verificando

a necessidade de internação.

A preocupação  demostrada  pelo  Governador  Aécio  Neves  com  os  jovens  e  o

empenho do Secretario da Saúde é o que nos anima a propor este projeto de lei, que

autoriza o governo estadual a criar clínicas em Municípios sede de administrações

regionais,  na  certeza  de  que  elas  irão  prosperar  e  serão  de  ajuda  decisiva  no

combate aos males causados pela drogadição.

Ante o exposto, e por entendermos de extrema relevância a medida ora proposta,

apresentamos este projeto de lei, contando com o apoio dos nobres pares para sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 316/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.002/2009)

Institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Fica instituído o Dia Estadual de Combate e Prevenção à Trombose, a ser

comemorado anualmente no dia 16 de setembro.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.
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Célio Moreira

Justificação: A trombose, que é a formação ou desenvolvimento de um coágulo

sanguíneo, pode ocorrer em uma veia situada na superfície corporal, logo abaixo da

pele.  Nessa  localização  é  chamada  de  tromboflebite  superficial  ou  simplesmente

tromboflebite ou flebite.

Quando  o  coágulo  sanguíneo  se  forma  em  veias  profundas,  no  interior  dos

músculos, caracteriza a trombose venosa profunda ou TVP.

Em qualquer localização, a formação ou desenvolvimento de um coágulo sanguíneo

irá provocar uma inflamação na veia, podendo permanecer restrito ao local inicial de

formação ou se estender ao longo dessa, provocando sua obstrução parcial ou total.

A TVP é uma doença grave, e infelizmente quando não diagnosticada a tempo e

tratada  adequadamente  pode  evoluir  e  causar  sérias  complicações,  que  podem

incapacitar o indivíduo para determinadas atividades e até levar ao óbito.

De  acordo  com  informações  da  Sociedade  Brasileira  de  Angiologia  e  Cirurgia

Vascular,  os  sintomas  mais  comuns  da  trombose  venosa  profunda  ocorrem

geralmente em uma das pernas, mais comumente nas panturrilhas, caracterizando-se

freqüentemente com dor, edema e vermelhidão nas pernas ou coxas. Diante de tais

manifestações o indivíduo deve ser encaminhado imediatamente a um serviço médico

de emergência adequado, sobretudo pelo risco do quadro evoluir para uma embolia

pulmonar.

A trombose venosa profunda com freqüência não dá sinais de alerta e por isso pode

passar despercebida. É comum só ser descoberta frente a uma grave complicação da

doença.

Alguns  ajustes  no  estilo  de  vida,  como  a  suspensão  do  fumo,  a  limitação  do

consumo  de  bebidas  alcoólicas  e  uma  alimentação  balanceada  são  condutas

essenciais para diminuir o risco de doenças em geral. Tanto a prevenção quanto a

avaliação  do  risco  tromboembólico  são  medidas  simples,  porém  vitais,  daí  a

importância de médicos e pacientes estarem juntos no combate à TVP.

O objetivo do nosso projeto é levar  informação clara e objetiva à população de

modo a conscientizá-la  da gravidade da doença e da necessidade da adoção de

medidas preventivas.
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Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 317/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.133/2009)

Estabelece normas para atendimento a vítimas do crime de pedofilia, bem como

seus familiares, por grupo multidisciplinar no Estado de Minas Gerais, criando grupo

para suporte pessoal e tratamento específico a essa modalidade de violência e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o governo do Estado autorizado a criar grupo multidisciplinar, visando

ao suporte pessoal e familiar, assim como ao acompanhamento de vítimas do crime

de pedofilia e de seus familiares.

Art.  2º - Este grupo de profissionais será composto de Procuradores de Justiça,

Defensores  Públicos,  psicólogos,  psiquiatras  e  assistentes  sociais  especializados,

que poderão dar toda a assistência e o amparo necessário às famílias e às vítimas.

Art. 3º - Tal serviço será oferecido pelo Estado, de modo que os profissionais serão

chamados a atuar no momento em que haja a denúncia de crime, acompanhando as

vítimas enquanto necessitarem dos serviços.

Art.  4º  -  Os  profissionais  farão  trabalho  em  conjunto,  sem  a  exclusividade  na

função, cuidando das vítimas desse tipo de agressão.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor no prazo de sessenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  A  pedofilia  é  definida  pela  Organização  Mundial  de  Saúde

simultaneamente como doença, distúrbio psicológico e desvio sexual (ou parafilia).

Nos  manuais  de  classificação  dos  transtornos  mentais  e  de  comportamento

encontramos  essa  categoria  diagnóstica.  Caracteriza-se  pela  atração  sexual  de

adultos ou adolescentes por crianças. 

O simples desejo sexual, independentemente da realização do ato, já caracteriza a
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pedofilia.  O  fato  de  ser  considerada  um  transtorno  não  reduz  a  necessidade  de

campanhas de esclarecimento visando à proteção de crianças e adolescentes e nem

tira a responsabilidade do pedófilo pela transgressão. 

O crime de pedofilia é o abuso sexual contra crianças e adolescentes, o qual marca

profundamente  vítimas  e  familiares,  gerando  desdobramentos  brutais  no  que  se

refere a suas condições físicas, mentais e emocionais. 

Este projeto visa ao atendimento emergencial prestado pelo Estado, às vítimas, de

modo a oferecer-lhes orientação jurídica, médica, psiquiátrica e sobre como se portar

na comunidade em que vivem, visando à reintegração a seu posto de trabalho e sua

vida escolar.  Além disso,  visa a esclarecer  sobre quais  são seus direitos  e como

pleiteá-los.

O Estado tem que contribuir para o fim desse crime, que acarreta sérios problemas

psicossociais.  Por  esse motivo,  é  importante criar  normas para  o atendimento  às

vítimas.

Diante do exposto, conto com o apoio de meus nobres pares para aprovação desta

proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 318/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.533/2009)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica isenta do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA

- a entidade com reconhecimento de  utilidade pública  que tenha recebido veículo

automotor  por  meio  de  convênio  com  órgãos  do  Poder  Executivo  Estadual  ou

Federal, ficando o art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, acrescido do

seguinte inciso XIX:

“Art. 3º - (...)

XIX - veículo de propriedade de entidade com reconhecimento de utilidade pública
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que o tenha recebido por meio de convênio com órgãos do Poder Executivo Estadual

ou Federal.”.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: A entidade com reconhecimento de utilidade pública presta serviços

que  necessitam  de  doações  de  bens  móveis  e  imóveis,  os  quais  proporcionem

conforto  e  efetividade aos trabalhos por  ela realizados.  Ao realizar  convênio  com

essas entidades, o objetivo do Estado é facilitar suas atividades e, dessa forma, atuar

indiretamente na melhoria da qualidade de vida da parcela da população beneficiada.

Assim, a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - à

entidade que tenha recebido veículo automotor por meio de convênio com órgãos do

Poder  Executivo  Estadual  ou  Federal  é  uma  forma  de  facilitar  e  estimular  seu

desenvolvimento  social,  bem  como  de  complementar  a  ajuda  já  iniciada  com  a

doação do veículo. A cobrança desse imposto nesse caso parece não fazer sentido,

já que incide sobre veículo doado justamente para ajudar a entidade na realização de

seus trabalhos. A isenção do IPVA nessa hipótese representaria um custo a menos à

entidade, sendo que o montante economizado poderá ser usado na realização de

outros projetos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 319/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.383/2009)

Institui a Semana de Luta contra a Hepatite.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Semana  de  Luta  contra  a  Hepatite,  a  ser  realizada

anualmente na segunda semana do mês de maio.

Parágrafo único – Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público

promoverá atividades educativas de conscientização e orientação sobre as formas de

contágio de Hepatite.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Cabe informar que hepatite é qualquer tipo de inflamação que ocorre

no fígado, sendo cinco os tipos de hepatites: A, B, C, D e E. 

Tem-se que a hepatite A transmite-se basicamente por via oral-fecal, e é bastante

provável que o homem seja o seu único hospedeiro natural. Sua propagação está

relacionada com o superagrupameto de pessoas e más condições sanitárias e de

higiene. É importante realizar a vacinação de adolescentes e adultos, pois a hepatite

A nessas faixas etárias é, em geral, muito sintomática, com maior mortalidade do que

entre as crianças. A melhor maneira de prevenção é melhorar o saneamento básico,

as condições de higiene e a vacinação da população.

No que tange à hepatite B, sua transmissão acontece por contato sexual ou por via

parenteral  (seringas  não  estéreis  compartilhadas,  instrumentos  dentários

contaminados, perfurações (piercing), manicure, acupuntura, tatuagem). Raramente a

transmissão  acontece  através  de  transfusões  sanguíneas,  pois  os  exames  dos

bancos de sangue detectam o vírus  da hepatite  B.  A transmissão materno-infantil

também é possível de acontecer. No Brasil há um aumento significativo no número de

infectados entre adolescentes e adultos, fato que mostra que a atividade sexual é

uma significativa via de transmissão. A melhor forma de prevenção da hepatite B são

os programas de vacinação para toda a população e as campanhas com o objetivo de

conscientizar sobre as possíveis formas de transmissão da doença.

A hepatite  C é  um dos  maiores  problemas de saúde pública  na  atualidade.  De

acordo com dados médicos,  70 a 90% dos doentes apresentam infecção crônica,

existindo aproximadamente 170 milhões de infectados no mundo, o que corresponde

a 3% da população mundial. A transmissão da doença acontece por contato sexual ou

por  via  parenteral  (seringas  não  estéreis  compartilhadas,  uso  de  drogas

endovenosas, perfurações (piercing), acupuntura, tatuagem e outros). Há dez anos, a

transfusão  de  sangue  era  o  maior  causador  da  hepatite  C,  mas,  atualmente,  a

principal  forma  de  transmissão  é  o  uso  de  drogas  endovenosas  (injetáveis).  Na

maioria das vezes a hepatite C não apresenta sintomas aparentes. Isso dificulta seu

controle  e  facilita  a  propagação  na  comunidade.  Geralmente,  o  diagnóstico  é
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acidental,  através  da  realização  do  anti-HCV  em  doadores  de  sangue  ou  da

verificação das transaminases alteradas. É de grande importância a realização de

campanhas  explicativas  sobre  as  fontes  reais  de  contaminação,  a  vigilância  dos

bancos  de sangue e  doadores  e  a  modificação  dos hábitos  que  podem levar  as

pessoas a adquirirem a doença. Importante ressaltar que não existe vacina para esse

tipo de hepatite.

Em  relação  à  hepatite  D,  descoberta  em  1977,  cabe  informar  que  para  se

manifestar  tem  que  estar  presente  o  vírus  da  hepatite  B,  que  ocorre  através  da

infecção simultânea ou superinfecção pelo vírus da hepatite D em pessoas que não

manifestam a presença do vírus  B.  A transmissão da hepatite  D e  as  formas de

prevenção são as mesmas da hepatite B já citadas. 

No tocante à hepatite E, cabe destacar que é uma doença aguda com sintomas

similares aos da hepatite A. Afeta principalmente adultos jovens já imunes ao vírus da

hepatite  A.  Transmite-se através de águas contaminadas e transmissão fecal-oral.

Uma vacina está sendo desenvolvida, e a melhor forma de prevenção é a melhoria

das condições de higiene e sanitárias.

Por fim, cabe lembar ainda as hepatites tóxicas, que são aquelas geradas a partir

do uso de substâncias que danificam o fígado. A ingestão excessiva de álcool pode

gerar lesões no fígado. Os danos podem ser hepatite alcóolica, cirrose alcóolica e

outros.

Saúde  é  dever  do  Estado,  e  este  é  responsável,  conforme  estabelece  a

Constituição da República de 1988 em seu art. 196, por garantir, mediante políticas

sociais e econômicas, a redução do risco de doenças infecto-contagiosas buscando

todas as formas de prevenção. Entre elas destacam-se as atividades educativas de

conscientização  e  orientação  sobre  os riscos  de  contaminação  de  doenças  e

cuidados a serem adotados para preveni-las. 

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares na aprovação deste

projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 320/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.779/2009)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de sistema de vigilância, por meio de

câmeras de vídeo, nas arenas de multiúso e estádios de futebol credenciados para a

realização de jogos oficiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a instalação de sistema de vigilância eletrônica, por meio de

câmeras de vídeo, nas arenas de multiúso e estádios de futebol credenciados para a

realização de jogos oficiais.

Parágrafo  único  -  As  câmeras  de  vídeo a  que se  refere  o  “caput”  deste  artigo

oferecerão cobertura visual simultânea de todas as áreas onde haja concentração de

público.

Art. 2º - As arenas de multiúso e os estádios de futebol de que trata esta lei terão o

prazo de cento e oitenta dias, a contar da entrada em vigor desta lei, para atenderem

ao disposto no “caput” do art. 1º.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo tornar obrigatória a instalação de

sistema  de  vigilância,  por  câmeras  de  vídeo,  em  todos  os  locais  de  grande

concentração de torcidas, seja nas arenas de multiúso seja nos estádios de futebol

credenciados para a realização de jogos oficiais.

A violência nos estádios tem sido alvo de preocupação por parte da Assembleia

Legislativa há muito tempo. Foram promovidas audiências públicas que permitiram o

debate sobre o tema e que estimularam a busca por soluções. Em Belo Horizonte, a

Secretaria  de  Defesa  Social  e  os  membros  das  torcidas  organizadas  promovem

reuniões e discussões sobre violência. Além disso, está sendo elaborado um cadastro

de integrantes das torcidas organizadas. Grande esforço vem sendo feito para auxiliar

a identificação de infratores e para promover a sua responsabilização.

Os  atos  de  violência,  devido  à  dificuldade  de  fiscalização  e  identificação  dos

agressores,  pelo  fato  de  estarem  no  meio  de  multidões,  muitas  vezes  restam
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impunes.  Para resolver  esse problema,  alguns clubes de futebol  vêm adotando a

instalação de sistemas de câmeras de vídeo que permitem a identificação dos que

praticam atos violentos. A experiência tem demonstrado que a medida é eficaz na

redução da violência nos estádios  de futebol.  Dessa forma,  pretendemos  coibir  a

violência  com  métodos  coercitivos,  preventivos  e  de  baixo  impacto  financeiro.

Certamente,  esses  métodos  trarão  resultados  positivos  no  combate  a  essas

manifestações de violência.

Por ser matéria relevante, em especial para a segurança pública, solicito apoio de

meus pares para aprovação desta proposição.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 321/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.813/2009)

Dispõe sobre a divulgação da Lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2008, que define

o  tamanho  mínimo  da  fonte  em  contrato  de  adesão,  no  âmbito  das  repartições

públicas estaduais de Minas Gerais e nas empresas privadas que celebram contrato

de adesão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  empresas privadas que celebram contratos  de adesão e os  órgãos

públicos do Estado ficam obrigados a reservar  espaços nas suas repartições, em

locais  de  maior  circulação de pessoas,  para a  afixação de cartazes ou  similares,

contendo publicidade da Lei nº 11.785, de 22 de setembro de 2008, que define o

tamanho mínimo da fonte em contrato de adesão.

Art. 2º - Os veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica

dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação do direito do consumidor

em receber o contrato de adesão impresso com fonte de tamanho não inferior ao

corpo doze.

Parágrafo único -  O órgão oficial  de imprensa dos Poderes do Estado destinará

espaço para campanhas de divulgação sobre a Lei nº 11.785, de 22 de setembro de

2008.
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Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 4º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator ao pagamento

de multa no valor de 100 Ufemgs (cem Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  divulgar  a  Lei  nº  11.785,  de

22/9/2008,  informando ao consumidor  que tem direito de receber  os  contratos  de

adesão que eventualmente firmar com redação clara e com caracteres ostensivos e

legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, de modo a facilitar

sua compreensão.

A adoção  da  medida  proposta  está  em  plena  consonância  com  as  normas  de

proteção ao consumidor, sendo certo que a Lei nº 8.078, de 11/9/90, coloca como

princípio básico das relações consumeristas a proteção aos interesses econômicos

do consumidor e a harmonização dos interesses de todos aqueles que fazem parte

da cadeia de consumo. Cabe ressaltar que a Constituição da República insere no rol

dos direitos fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o Estado promoverá

a defesa do consumidor, exatamente conforme prevê esta proposta.

Em face do relevante propósito de defender o consumidor da cobrança excessiva

de serviços bancários no âmbito do Estado de Minas Gerais, solicitamos o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 322/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.242/2009)

Dispõe sobre a criação do Programa Bombeiro Mirim  nas diversas unidades do

Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Chefe  do  Poder  Executivo  autorizado  a  instituir,  nas  diversas
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unidades do Corpo de Bombeiros Militar  do Estado de Minas Gerais,  o Programa

Bombeiro Mirim.

Art. 2º - São objetivos do Programa: 

I - proporcionar maior integração entre a corporação, a família e a comunidade, com

a  criação  de  circuitos  alternativos  de  vivência  e  convivência  de  crianças  e

adolescentes de 7 a 16 anos de idade; 

II  -  ocupar  os  menores  com  atividades  cívicas,  socioculturais,  esportivas  e

recreativas; 

III  -  orientar  os  menores  sobre  o  exercício  da  cidadania,  noções  de  primeiros

socorros,  legislação  de  trânsito,  prevenção  de  acidentes,  doenças  transmissíveis,

ecologia e meio ambiente. 

Parágrafo único -  As crianças e os adolescentes devem participar de atividades

exclusivamente relacionadas com a aprendizagem, sendo vedada a sua participação

em atividades operacionais do Corpo de Bombeiros Militar. 

Art. 3º - O programa será desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado

de Minas Gerais, mediante a celebração de convênios com as prefeituras municipais

interessadas e parcerias com organizações não governamentais e empresas. 

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo dispor sobre a criação do Programa

Bombeiro Mirim nas diversas unidades do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de

Minas Gerais - CBMMG. No Programa Bombeiro Mirim, além da difusão da cultura de

prevenção do CBMMG, a instituição consegue contribuir para a preservação do meio

ambiente, com a formação cidadã de crianças e adolescentes e com a diminuição da

criminalidade,  ao  dar  uma  ocupação  sadia  aos  menores,  instruindo-os  sobre

prevenção  e  contribuindo  para  a  formação  de  valores  essenciais,  evitando  que

menores  fiquem  nas  ruas  e  caminhem  para  a  marginalidade.  São  inúmeros  os

registros positivos sobre essa iniciativa.

Segundo dados extraídos no “site”  do Corpo de Bombeiros  de Minas Gerais,  o

principal objetivo do projeto social é o de preparar os alunos para o enfrentamento de
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situações  de  emergência  no  campo  da  segurança  contra  incêndio  e  pânico,

disseminando  a  cultura  prevencionista,  além  de  tratar-se  de  uma  atividade

socioeducativa que agrega orientações e assistência para conduta positiva junto à

sociedade.

Cabe  ressaltar  que  o  CBMMG  aproveita  a  convivência  com  as  crianças  e  os

adolescentes como oportunidade para a disseminação de conhecimentos na área de

convívio social, despertando também a consciência coletiva de preservação do meio

ambiente, ensinando noções de saúde e de higiene, educação no trânsito, sobre as

drogas e seus malefícios, cidadania, civismo e atividades recreativas. 

O projeto se baseia na estrutura física e nos recursos humanos do CBMMG e tem

como público-alvo crianças e adolescentes de 9 a 15 anos de ambos os sexos.

Para se integrarem no projeto, os candidatos são selecionados através de uma

avaliação sócio-econômica que dá prioridade, entre outros aspectos, à condição de

baixa renda da família, como forma de proporcionar aos menores um relacionamento

sadio e produtivo, possibilitando, ainda, oportunidades para exercitar sua iniciativa,

independência  e  busca  de  identidade.  Ao  mesmo  tempo,  estando  a  criança  ou

adolescente  envolvidos  nessa  ocupação  sadia,  evita-se  que  freqüentem  as  ruas,

tomando quase que invariavelmente o caminho da marginalidade. 

Disseminar  o programa no Estado representa ampliar  o números de crianças e

adolescentes atendidos, e os dados demonstram que muito se pode avançar para

incentivar a criação do Programa em todo o Estado. 

Por  ser  matéria  relevante,  solicito  apoio  de  meus  pares  à  aprovação  desta

proposição.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 323/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.237/2009)

Altera a redação do “caput” do art. 2º da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002,

que  dispõe  sobre  o  processo  administrativo  no  âmbito  da  Administração  Pública

Estadual e inclui parágrafo único.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a

seguinte redação e fica acrescido do seguinte parágrafo único:

'“Art.  2º  -  A  Administração  Pública  obedecerá,  entre  outros,  aos  princípios  da

legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,  finalidade,  motivação,

razoabilidade, eficiência, ampla defesa, do contraditório, da presunção da inocência e

da transparência.

Parágrafo único - O servidor público, civil ou militar, não sofrerá nenhuma restrição

ou proibição para usufruir de promoção ou progressão da carreira a que faça jus, bem

como não será impedido de transferir-se para a reserva, reformar-se ou aposentar-se,

estando  “sub  judice”  e  não  tendo  ocorrido  o  trânsito  em  julgado  de  decisão

administrativa condenatória ou de sentença.”.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo alterar a redação do “caput” do art.

2º da Lei nº 14.184, de 31/1/2002, que dispõe sobre o processo administrativo no

âmbito da administração pública estadual, e nele incluir parágrafo único.

Vale  ressaltar  o  que  dispõe  o  inciso  LVII  do  art.  5º  da  Constituição  Federal:

"ninguém  será  considerado  culpado  até  o  trânsito  em julgado de sentença penal

condenatória". Trata-se do princípio da presunção da inocência, positivado na Carta

Magna e já registrado na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, aprovada

pela  Assembleia  Nacional  Francesa,  em  26/8/1789;  na  Declaração  Universal  dos

Direitos do Homem, de 1948; no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de

1966, e na Convenção Americana de Direitos Humanos, de 1969.

A presunção da inocência é uma das mais importantes garantias constitucionais,

pois, com ela, o acusado deixa de ser um mero objeto do processo, passando a ser

sujeito  de  direitos  na  relação  processual.  Trata-se  da  prerrogativa,  conferida

constitucionalmente ao acusado, de não ser tido como culpado até que a sentença

condenatória transite em julgado, evitando-se, assim, qualquer conseqüência que a

lei preveja como sanção punitiva antes da decisão final. Desta forma, o acusado de
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ato ilícito tem o direito de ser tratado como inocente enquanto não se chegar ao final

do  processo,  já  que  se  pode  chegar  à  conclusão  de  que  ele  é  inocente.  Sua

dignidade  deve  ser  preservada,  inclusive  no  que  diz  respeito  a  promoções  ou

progressões na carreira, foco de nossa preocupação.

Em  reiteradas  decisões,  o  STF  se  manifestou  pela  existência  de  violação  do

princípio da inocência quando não há previsão legal de ressarcimento, como no caso

a seguir citado:

“Ementa:  Agravo  regimental  no  recurso  extraordinário.  Promoção  de  oficial  da

Polícia Militar. Exclusão. Absolvição. Ressarcimento. Precedente. 1. A jurisprudência

do Supremo é no sentido da inexistência de violação do princípio da presunção de

inocência [Constituição Federal, art. 5º, LVII] no fato de a lei não permitir a inclusão de

oficial militar no quadro de acesso à promoção em razão de denúncia em processo

criminal. 2. É necessária a previsão legal do ressarcimento em caso de absolvição.

Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 459320 AgR, Relator:

Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado em 22/4/2008, DJe-092 divulg. 21/5/2008,

public. 23/5/2008, Ement. Vol. 2320-03, pág. 609.)”.

Tomamos, por exemplo, a Lei  nº 5.301, de 16/10/69, que contém o Estatuto do

Pessoal da PMMG e cujos arts. 203 e 209 constituem flagrante violação do princípio

constitucional reclamado. Transcrevemos a seguir o art. 203:

“Art. 203 - Não concorrerá à promoção nem será promovido, embora incluído no

quadro de acesso, o Oficial que:

I - estiver cumprindo sentença penal ou preso à disposição da justiça;

II - estiver em deserção, extravio ou ausência;

III  -  for  submetido  a  processo  administrativo  de  caráter  demissionário  ou

exoneratório;

IV - estiver em licença para tratar de interesse particular, sem vencimento;

V - estiver no exercício de cargo público civil temporário, salvo para promoção por

antigüidade;

VI - for privado ou suspenso do exercício de cargo ou função, nos casos previstos

em lei;

VII - estiver em caso de interdição judicial;
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VIII  -  for  cedido  a  entidade  associativa  de  militares,  salvo  para  promoção  por

antigüidade;

IX - estiver “sub judice”, denunciado por crime doloso previsto:

a)  em  lei  que  comine  pena  máxima  de  reclusão  superior  a  dois  anos,

desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena;

b) nos Títulos I e II, nos Capítulos II e III do Título III e nos Títulos IV, V, VII e VIII do

Livro I da Parte Especial do Código Penal Militar;

c) no Livro II da Parte Especial do Código Penal Militar;

d) no Capítulo I do Título I e nos Títulos II, VI e XI da Parte Especial do Código

Penal;

e) na Lei de Segurança Nacional.

§ 1º - O Oficial incluído no quadro de acesso que for alcançado pelas restrições dos

incisos III e IX e, posteriormente, for declarado sem culpa ou absolvido por sentença

penal  transitada  em  julgado  será  promovido,  a  seu  requerimento,  com  direito  a

retroação.

§ 2º - O Oficial enquadrado nas restrições previstas nos incisos III e IX concorrerá à

promoção,  podendo  ser  incluído  no  quadro  de  acesso,  sendo  promovido  se  for

declarado sem culpa ou absolvido por sentença transitada em julgado, que produzirá

efeitos retroativos.

§ 3º - Não ocorrerá a retroação prevista no § 1º, salvo na promoção pelo critério de

antigüidade, quando a declaração de ausência de culpa ou a absolvição ocorrer por

inexistência de prova suficiente para a aplicação de sanção ou para condenação ou

por prescrição.

§ 4º - As restrições do inciso IX não se aplicam a Oficial, nos crimes dolosos contra

a  pessoa,  quando  decorrentes  de  ação  militar  legítima,  verificada  em  inquérito

regular”.

(Redação dada pelo art. 5º da Lei Complementar nº 95, de 17/1/2007.)

É  explícita,  portanto,  a  violação  do  princípio  da  presunção  da  inocência  na

legislação mineira, sendo necessária a inclusão do referido princípio no rol do art. 2º

da  Lei  nº  14.184,  de 31/1/2002,  para  evitar  tratamento  desigual  entre  servidores,

promovendo  a  padronização  dos  procedimentos  em  todos  os  âmbitos  da
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administração pública estadual.

Pelo  exposto,  solicitamos  o  apoio  de  nossos  pares  para  a  aprovação  deste

relevante projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 324/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.281/2009)

Declara de utilidade pública a Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de

Trânsito de Minas Gerais - CBGC, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-

Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais - CBGC -, com sede no Município de Belo

Horizonte.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: A Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de

Minas Gerais - CBGC -, com pleno e regular exercício desde 27/12/2004, com sede

no Município de Belo Horizonte, é um serviço social autônomo, com personalidade

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

A Caixa Beneficente dos Ex-Guardas-Civis e Fiscais de Trânsito de Minas Gerais

tem por finalidade principal tornar disponíveis aos seus contribuintes e dependentes

benefícios e serviços de natureza assistencial e social.

A CBGC, com sede na Rua Guajajaras, 1.268, na sobreloja do Edifício JK, no Barro

Preto,  pelo  que  se  infere  da  leitura  dos  documentos  anexados  ao  processo,  é

administrada por diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo

exercício dos cargos que ocupam.

Assim sendo, por preencher a entidade os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998,

esperamos o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 325/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.283/2009)

Dispõe  sobre  a  instalação  de  medição  individualizada  do  consumo  de  energia

elétrica nas edificações prediais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - O prestador do serviço público de abastec imento de energia elétrica fará a

medição individualizada do consumo nas edificações prediais residenciais, comerciais

ou de uso misto,  mediante requerimento do síndico  ou  responsável,  observado o

disposto nesta lei.

Art.  2° -  A adaptação  das  instalações  para  a  mediçã o  individualizada  será  de

responsabilidade  do  requerente  e  obedecerá  aos  padrões  e  critérios  técnicos

definidos pelo prestador do serviço.

Art. 3° - A instalação de medidores individuais não  dispensa a medição do consumo

global, para apuração do consumo da área comum da edificação predial.

Parágrafo  único  -  Considera-se  consumo  da  área  comum  a  diferença  entre  o

consumo global de energia elétrica, aferido por medidor instalado no ramal de entrada

da  edificação,  e  a  soma  do  consumo  das  unidades  autônomas,  para  o  mesmo

período.

Art. 4° - O medidor individual será instalado em lo cal de fácil acesso para leitura,

manutenção e conservação.

Art.  5° -  A  manutenção  e  a  conservação  das  instalaç ões  para  a  medição

individualizada são de responsabilidade do requerente, competindo ao prestador do

serviço a manutenção e a conservação dos medidores, bem como os procedimentos

de leitura e cobrança pelos serviços prestados.

Art. 6° - Fica garantido o livre acesso do prestado r do serviço aos medidores para a

realização dos procedimentos comerciais e operacionais.

Art. 7° - As edificações prediais construídas a par tir da data da publicação desta lei

poderão  prever,  na  planta  elétrica,  a  instalação  de  medidor  para  a  aferição  do

consumo global de energia elétrica e de um medidor por unidade autônoma, para

aferição do consumo individual, de acordo com as disposições desta lei.
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Art.  8° -  O  prestador  do  serviço  público  de  abastec imento  de  energia  elétrica

promoverá as adequações necessárias em seu regulamento de serviço no prazo de

cento e oitenta dias contados da data da publicação desta lei.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo alterar o sistema de cobrança pelo

consumo de energia elétrica nos condomínios  verticais,  residenciais  e  comerciais,

proporcionando a cada condômino a perspectiva do pagamento individualizado da

energia por ele realmente consumida.

Assim  como  no  caso  da  Lei  nº  17.506,  de  29/5/2008,  a  adoção  das  medidas

propostas está em plena consonância com as normas de proteção ao consumidor,

sendo certo que a Lei Federal nº 8.078, de 11/9/90, coloca como princípio básico das

relações consumeristas a proteção aos interesses econômicos do consumidor  e a

harmonização  dos  interesses  de  todos  aqueles  que  fazem  parte  da  cadeia  de

consumo.

Cabe  ressaltar  que  a  Constituição  da  República  insere  no  rol  dos  direitos

fundamentais do cidadão brasileiro a garantia de que o Estado promoverá a defesa

do consumidor, que constitui o objetivo desta proposta. O art. 24 daquele Diploma

Legal  insere  as  questões  relativas  à  produção  e  ao  consumo  entre  aquelas  em

relação às quais a competência para legislar é concorrente entre a União, os Estados

e o Distrito Federal. Inexistindo norma federal sobre a matéria, conforme ocorre no

caso  em  exame,  remanesce  para  os  Estados  a  competência  residual,  que  é

assegurada pelo disposto no art. 24, § 3º, da Constituição Federal, a seguir citado:

“Art.  24  -  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre: 

(...)

§  3º  -  Inexistindo  lei  federal  sobre  normas  gerais,  os  Estados  exercerão  a

competência legislativa plena, para atender a suas peculiaridades”.

O que se pretende, portanto, com a proposta, é corrigir injustiça na cobrança pelo

uso da energia elétrica, em unidades habitacionais e comerciais. A medição global de
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apartamentos  e  unidades  comerciais  não  se  constitui  na  maneira  mais  justa  e

equilibrada  para  o  consumidor,  por  ser  a  cobrança  dos  serviços  efetuada  pelo

consumo médio, obtido através do volume registrado no medidor central predial do

edifício, o qual é rateado pelo número de apartamentos e lojas.

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Administração  Pública  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 326/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.761/2009)

Torna obrigatória  a notificação do ingresso na rede de atendimento à saúde de

vítimas de acidentes com armas, aos órgãos de Segurança Pública.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento,

equipes do programa de saúde da família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas

particulares,  os  ambulatórios,  os  hospitais  públicos,  privados  e  conveniados  do

Sistema Único de Saúde - SUS - obrigados a preencher e encaminhar aos órgãos de

Segurança Pública do Estado relatório de atendimento à vítima de acidentes com

arma, o qual deverá ser entregue no prazo máximo de uma hora, a contar do horário

de atendimento registrado no prontuário médico.

Art. 2º - Para efeito desta lei serão consideradas armas:

I - armas de fogo;

II - instrumentos perfuro-cortantes; e

III - instrumentos contundentes.

Art. 3º - Nos casos de acidentes graves, fatais ou envolvendo menores e idosos, a

comunicação deve ser imediata.

Parágrafo único - Serão considerados acidentes graves aqueles que resultem em

politraumatismo,  amputações,  esmagamentos,  traumatismos  crânio-encefálicos,

fratura de coluna, lesão de medula espinhal e traumas com lesões viscerais.

Art. 4º - O formulário a ser utilizado para a comunicação do acidente e as formas de
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envio serão regulamentados pela Secretaria de Defesa Social.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues 

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo criar um método de circulação de

informação para dar subsídio às ações de investigação, prevenção e repressão de

crimes.

A celeridade na comunicação de ingresso no sistema de saúde de pessoa vítima de

arma será  relevante  para  aperfeiçoar  os  meios  de  promoção da defesa social,  a

investigação policial  e a repressão de crimes contra a pessoa. Os dados também

servirão  para  mapear  áreas  de  violência,  contribuindo  para  os  trabalhos  de

prevenção. Pela inestimável contribuição que trará à administração pública, contamos

com o integral apoio desta Casa à aprovação desta proposta.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 327/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.830/2009)

Acrescenta  o  artigo  à  Lei  nº  16.299,  de  3  de  agosto  de  2006,  que estabelece

normas para a comercialização de vestuário próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil,

do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de Segurança Pública do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 16.299, de 3 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art. ... - As pessoas físicas ou jurídicas que comercializam os produtos de que trata

esta lei deverão adaptar para mulheres a confecção do vestuário próprio da Polícia

Militar,  da  Polícia  Civil,  do  Corpo  de  Bombeiros  Militar  e  dos  demais  órgãos  de

segurança pública do Estado.

§ 1º -  Para os  efeitos  desta lei  consideram-se uniformes, além da indumentária

própria,  as  peças  complementares  destes,  como  quepes,  gorros,  emblemas,

distintivos, insígnias e braçais.

§  2º  -  O não cumprimento  do  disposto  neste  artigo  impede a  pessoa física  ou
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jurídica de contratar e firmar convênios com o Estado.”.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  por  objetivo  adequar  a  confecção  do

fardamento próprio da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e

dos demais órgãos de segurança pública do Estado às mulheres, possibilitando maior

conforto e a apresentação impecável dessas servidoras.

Segundo a proposta, consideram-se uniformes, além da indumentária própria, as

peças complementares destes, como quepes, gorros, emblemas, distintivos, insígnias

e braçais.

A proposta também prevê que o não cumprimento do disposto nesta lei impede a

pessoa física ou jurídica de contratar e firmar convênios com o Estado.

Em face do relevante propósito, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 328/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.850/2009)

Acrescenta artigo à Lei nº 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o

processo administrativo da administração pública estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 14.184, de 31 de dezembro de 2002, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art.  -  Terão  prioridade  na  tramitação,  em  qualquer  órgão  ou  instância,  os

procedimentos administrativos em que figure como parte ou interessado:

I - pessoa portadora de deficiência física ou mental;

II - pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna,

hanseníase,  paralisia  irreversível  e  incapacitante,  cardiopatia  grave,  doença  de

Parkinson,  espondiloartrose  anquilosante,  nefropatia  grave,  hepatopatia  grave,

estados  avançados  da  doença  de  Paget  (osteíte  deformante),  contaminação  por
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radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, ou outra doença grave, com base

em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída

após o início do processo.

§  1º  -  A pessoa  interessada  na  obtenção  do benefício,  juntando  prova de sua

condição, deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente, que determinará

as providências a serem cumpridas.

§ 2º - Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie

o regime de tramitação prioritária.  Essa não cessará com a morte do beneficiado,

estendendo-se  em  favor  do  cônjuge supérstite,  companheiro  ou  companheira  em

união estável.”.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo adequar o processo administrativo

no âmbito da administração pública estadual tendo em vista o advento da Lei Federal

nº 12.008, de 29/7/2009, que estende a prioridade na tramitação de procedimentos

judiciais e administrativos às pessoas que especifica, alterando o Código de Processo

Civil e a Lei nº 9.784, de 29/1/99, que dispõe sobre o procedimento administrativo no

âmbito federal.

Esta proposição justifica-se, pois "(...) o prestígio da Administração é assegurado

sempre que há possibilidade de resolver-se o litígio entre o administrado e o Estado

na  própria  esfera  administrativa,  dada  a  mínima  repercussão  dos  procedimentos

internos." (Cretella Júnior, José. Controle Jurisdicional do Ato Administrativo, 3ª ed.,

Rio  de  Janeiro:  Forense,  1993,  p.  332),  como  já  mencionado  em  justificativas

elaboradas em outros Estados da Federação.

Em face do relevante propósito, solicitamos o apoio de nossos pares à aprovação

deste projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 329/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 3.851/2009)
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Acrescenta artigo à Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, que obriga o Estado a

fornecer equipamento de segurança ao policial civil.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A Lei nº 12.223, de 1º de julho de 1996, passa a vigorar acrescida do

seguinte artigo:

“Art.  ...  -  Os  equipamentos  de  segurança  de  que  trata  esta  lei  deverão  ser

adquiridos  em  modelos  femininos  para  fornecimento  às  mulheres,  servidoras  da

Polícia Militar, da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros Militar e dos demais órgãos de

segurança pública do Estado, em especial coletes e armamento.”.

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

Sala das Reuniões, 22 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Este projeto de lei  tem por objetivo adequar a legislação vigente à

necessidade das mulheres servidoras da área de segurança pública.

Cuida  esta  proposta  de  consubstanciar  o  princípio  da  isonomia,  especialmente

quando observado pelo viés de conferir tratamento desigual aos desiguais na medida

das  suas  desigualdades.  As  diferenças  físicas  devem  ser  observadas,  sendo

necessário o tratamento diferenciado e a garantia de adequação legislativa.

Por  essa  razão  é  que  se  faz  necessário  corrigir  a  injusta  omissão  quanto  à

necessidade de adequação dos equipamentos utilizados pelas mulheres.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 124/2011, do Deputado Adalclever Lopes, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com Dom Emanuel  Messias  de  Oliveira  por  sua nomeação como

Bispo Diocesano de Caratinga. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 125/2011, do Deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com  a  Fundação  Ezequiel  Dias  por  ter  sido  a  primeira

instituição pública do governo de Minas certificada pela norma ISO 9001:2008. (- À

Comissão de Saúde.)
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Nº 126/2011,  do Deputado Jayro Lessa,  em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a Associação Comercial de Minas pela posse da Diretoria e do

Conselho Fiscal dessa entidade. (- À Comissão de Turismo.)

Nº 127/2011, do Deputado Luiz Henrique, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Governador  Antonio Augusto Junho Anastasia,  com o Vice-

Governador  Alberto  Pinto  Coelho  e  com  o  Secretário  de  Saúde  Jorge  de  Souza

Marques pela criação da Diretoria de Saúde Bucal na Secretaria da Saúde.

Nº  128/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Fundação  Centro  de  Hematologia  e  Hemoterapia

Hemominas pelos 26 anos de sua fundação. (- Distribuídos à Comissão de Saúde.)

Nº  129/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Primeira Igreja Batista de Belo Horizonte pelos 99 anos de

sua fundação. (- À Comissão de Cultura.)

Nº  130/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Federaminas  pelos  57  anos  de  sua  fundação.  (-  À

Comissão de Turismo.)

Nº  131/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação de aplauso à Associação Médica Regional de Curvelo pelos 58 anos de

sua fundação. (- À Comissão de Saúde.)

Nº  132/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Associação  Brasileira  da  Indústria  Gráfica  -  Regional

Minas Gerais pelos 42 anos de sua fundação. (- À Comissão de Turismo.)

Nº  133/2011,  do  Deputado  Doutor  Viana,  em  que  solicita  seja  formulada

manifestação  de  aplauso  à  Cooperativa  Dedo  de  Gente  pelo  Dia  do  Artesão,

comemorado em 19/3/2011. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 134/2011, do Deputado Doutor Viana, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com a comunidade de Capitão Enéas pelos 48 anos de emancipação

desse Município. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Nº 135/2011, do Deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Hospital Júlia Kubitschek de Belo Horizonte pelos 50

anos do Serviço de Cirurgia Torácica e Endoscopia Respiratória. (- À Comissão de
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Saúde.)

Nº 136/2011, do Deputado Gustavo Corrêa, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Wanderley Ávila, Conselheiro do Tribunal de Contas, pelos

relevantes serviços prestados ao Estado como Presidente desse Tribunal.

Nº  137/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  em que  pleiteia  sejam  solicitadas  ao

Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Marco Maia, providências para que

a Proposta de Emenda à Constituição nº 544/2002 seja incluída na Ordem do Dia

dessa Casa. (- Distribuídos à Comissão de Administração Pública.)

Nº 138/2011, do Deputado Duarte Bechir, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Instituto dos Advogados de Minas Gerais pelos 96 anos de sua

criação. (- À Comissão do Trabalho.)

Nº  139/2011,  do  Deputado  Paulo  Lamac,  em  que  pleiteia  sejam  solicitadas  à

Secretaria de Defesa Social informações sobre os fatos ocorridos durante a operação

realizada  pela  Polícia  Militar  na  madrugada  do  dia  19/2/2011,  na  Vila  Marçola,

Aglomerado da Serra, que culminaram com a morte de dois moradores. (- À Mesa da

Assembleia.)

Dos Deputados Anselmo José Domingos e Antônio Carlos Arantes em que solicitam

seja comunicada ao Plenário a criação da Frente Parlamentar do Cooperativismo.

Subscrevem termo de adesão à criação dessa Frente  Parlamentar  os  Deputados

Adelmo Carneiro Leão,  Alencar da Silveira Jr.,  Almir  Paraca, Ana Maria Resende,

André Quintão, Anselmo José Domingos, Carlin Moura, Celinho do Sinttrocel, Délio

Malheiros, Delvito Alves, Doutor Viana, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de

Castro,  Durval  Ângelo,  Fred  Costa,  Gilberto  Abramo,  Gustavo  Corrêa,  Gustavo

Valadares,  Jayro  Lessa,  João  Leite,  José  Henrique,  Luiz  Carlos  Miranda,  Luiz

Henrique, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Neilando Pimenta, Romel Anízio, Rômulo

Viegas, Sargento Rodrigues, Sávio Souza Cruz, Sebastião Costa, Ulysses Gomes e

Vanderlei Miranda.

Do Deputado Antônio Carlos Arantes em que solicita seja comunicada ao Plenário a

criação da Frente Parlamentar do Café e do Leite. Subscrevem termo de adesão à

criação dessa Frente Parlamentar os Deputados Antônio Lerin, Célio Moreira, Dalmo

Ribeiro Silva, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Gustavo Valadares, Jayro Lessa, João
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Leite,  Luiz  Henrique,  Maria  Tereza Lara,  Neider  Moreira,  Paulo Guedes,  Pompílio

Canavez, Romel Anízio, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz, Ulysses Gomes e Zé

Maia.

Do Deputado Duarte Bechir em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar de Apoio ao Comércio Varejista em Minas Gerais. Subscrevem

termo de adesão dessa Frente Parlamentar os Deputados Adalclever Lopes, Adelmo

Carneiro Leão, Ana Maria Resende, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes,

Bonifácio  Mourão,  Carlin  Moura,  Carlos  Henrique,  Celinho  do  Sinttrocel,  Célio

Moreira,  Dalmo Ribeiro Silva, Délio Malheiros, Delvito Alves, Doutor Viana, Doutor

Wilson Batista,  Duilio  de  Castro,  Elismar  Prado,  Gustavo Perrella,  Ivair  Nogueira,

Jayro  Lessa,  João  Leite,  José Henrique,  Luiz  Henrique,  Luiz  Humberto  Carneiro,

Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara,  Neider  Moreira,  Pompílio  Canavez,  Rogério

Correia, Romel Anízio, Rômulo Viegas, Rosângela Reis, Sávio Souza Cruz e Zé Maia.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Defesa do Microempresário.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar contra os Impostos Cobrados nas Contas dos Consumidores

de Energia Elétrica de Baixa Renda.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar por Uma Nova Tabela do SUS.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar de Valorização do Serviço Médico.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Defesa do Aposentado, do Pensionista e do Idoso. 

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas de Minas Gerais.

Da Deputada Ana Maria Resende em que solicita seja colocado um painel nesta

Casa demonstrando os ganhos que as cidades mineiras com baixo IDH tiveram com

a Lei nº 18.030/2009, conhecida como ICMS Solidário. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Bosco em que solicita  seja  comunicada ao Plenário  a criação da

Frente Parlamentar de Defesa dos Aposentados e Pensionistas. Subscrevem termo
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de adesão à criação dessa Frente Parlamentar os Deputados Almir Paraca, André

Quintão,  Anselmo  José  Domingos,  Antônio  Carlos  Arantes,  Antônio  Júlio,  Carlin

Moura,  Cássio Soares,  Celinho do Sinttrocel,  Delvito  Alves,  Duarte Bechir,  Durval

Ângelo, Fabiano Tolentino, Gustavo Perrella, Gustavo Valadares, Ivair Nogueira, João

Leite,  João  Vítor  Xavier,  Luiz  Carlos  Miranda,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara,

Neider Moreira, Sebastião Costa, Tiago Ulisses e Ulysses Gomes.

-  São  também  encaminhados  à  Mesa  requerimentos  da  Deputada  Ana  Maria

Resende  e  dos  Deputados  Anselmo  José  Domingos  e  Antônio  Carlos  Arantes,

Antônio Carlos Arantes, Duarte Bechir, Bosco e Arlen Santiago (6).

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da Bancada do PDT e dos

Deputados Sávio Souza Cruz, Bosco, Ivair Nogueira e Luiz Carlos Miranda.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais. 

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado Almir Paraca) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário da comunicação apresentada

nesta reunião pela Bancada do PDT, cujo teor foi publicado na edição anterior.

Questão de Ordem

A  Deputada  Maria  Tereza  Lara  -  Sr.  Presidente,  meu  amigo  e  companheiro
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Deputado  Almir  Paraca,  Srs.  Deputados  e  Sras.  Deputadas,  pessoas  que  nos

acompanham pela TV Assembleia, demais parlamentares presentes, registro, nesta

Casa, o falecimento da nossa companheira Graça Sabóia, que foi coordenadora da

Coordenadoria de Igualdade Racial da Prefeitura de Belo Horizonte. Era uma mulher

guerreira, que realmente lutou muito - a vida toda - para que não houvesse exclusão.

Atuou, sobretudo, no combate ao preconceito de cor e de gênero, para que a mulher

ocupasse espaços e construísse uma sociedade mais fraterna e igualitária. Ela, que

deixou dois filhos - um casal -, faleceu com apenas 52 anos de idade, de repente.

Seu velório  está sendo realizado no Cemitério  da Paz,  e seu enterro será às  17

horas. Peço que façam o registro nesta Casa do seu falecimento, porque de fato ela

representou a mulher mineira não só nesta Capital, mas também em todo o Estado,

lutando principalmente contra o preconceito, a favor da igualdade racial. Faço esse

registro porque,  para nós,  ela  foi  exemplo  de  luta,  de  pessoa,  de  liderança e de

mulher que deu sua contribuição, em que pese sua passagem relativamente rápida

por este mundo - só 52 anos -, sempre atuante e solidária. Deixo nosso pesar aos

familiares, à Prefeitura de Belo Horizonte, aos funcionários que com ela trabalharam.

Estivemos  agora  no  velório,  onde  o  Prefeito  Márcio  Lacerda  estava  presente,

prestando sua solidariedade. Aqueles que nos veem pela TV Assembleia ainda têm

oportunidade de fazer uma visita a ela, no Cemitério da Paz, até às 17 horas de hoje.

Obrigada.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 23, às 9 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.

COMUNICAÇÕES DESPACHADAS PELO SR. PRESIDENTE

- O Sr. Presidente despachou, em 22/2/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Sávio Souza Cruz, notificando o falecimento do Sr. João Elias, em

Esmeraldas, em 17/2/2011. (- Ciente. Oficie-se.)
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Do Deputado Bosco, notificando o falecimento do Sr. Orlando de Moura Reis, em

Araxá, em 16/2/2011. (- Ciente. Oficie-se.)

Do Deputado Ivair Nogueira, notificando sua ausência do País no período de 25/2 a

8/3/2011 para tratar de assunto particular. (- Ciente. Publique-se.)

Do  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda,  notificando  o  falecimento  da  Sra.  Noélia

Magalhães Muller, em Juiz de Fora, em 21/2/2011. (- Ciente. Oficie-se.)

- O Sr. Presidente despachou, em 23/2/2011, as seguintes comunicações:

Do Deputado Rogério Correia indicando, como Líder do Bloco Minas sem Censura,

os seguintes membros do referido Bloco para comporem, a partir de 15/2/2011, as

Comissões permanentes: Comissão de Justiça: efetivos - Deputados Bruno Siqueira

e André Quintão; suplentes - Deputados Gilberto Abramo e Adelmo Carneiro Leão;

Comissão de Administração Pública:  efetivos -  Deputados  Rogério Correia e Ivair

Nogueira;  suplentes  -  Deputados  Paulo  Lamac  e  Bruno  Siqueira;  Comissão  de

Fiscalização  Financeira:  efetivos  -  Deputados  Ulysses  Gomes  e  Antônio  Júlio;

suplentes - Deputados Rogério Correia e Ivair Nogueira; Comissão de Meio Ambiente:

efetivo - Deputado Sávio Souza Cruz; suplente - Deputado Ivair Nogueira; Comissão

de  Educação:  efetivos  -  Deputados  Paulo  Lamac  e  Carlin  Moura;  suplentes  -

Deputada Maria Tereza Lara e Deputado Celinho do Sinttrocel; Comissão de Política

Agropecuária: suplente - Deputado Rogério Correia; Comissão de Direitos Humanos:

efetivos  -  Deputados  Durval  Ângelo  e  Paulo  Lamac;  suplentes  -  Deputada  Maria

Tereza  Lara  e  Deputado  Pompílio  Canavez;  Comissão  de  Assuntos  Municipais:

efetivos  -  Deputados  Almir  Paraca  e  Pompílio  Canavez;  suplentes  -  Deputados

Elismar Prado e Paulo Lamac; Comissão de Segurança Pública: efetivo - Deputada

Maria Tereza Lara; suplente - Deputado Durval Ângelo; Comissão de Saúde: efetivo -

Deputado Adelmo Carneiro Leão; suplente - Deputado Almir Paraca; Comissão de

Transporte: efetivos - Deputados Adalclever Lopes e Celinho do Sinttrocel; suplentes -

Deputados Carlos Henrique e Carlin Moura; Comissão de Defesa do Consumidor:

efetivos - Deputados Carlos Henrique e Antônio Júlio; suplentes - Deputados Sávio

Souza Cruz e Vanderlei Miranda; Comissão de Minas e Energia: efetivos - Deputados

Sávio  Souza  Cruz e  Carlos  Henrique;  suplentes  -  Deputados  Adalclever  Lopes  e

Antônio  Júlio;  Comissão  do  Trabalho:  efetivos  -  Deputados  Tadeuzinho  Leite  e
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Pompílio Canavez; suplentes - Deputados Sávio Souza Cruz e Celinho do Sinttrocel;

Comissão de Cultura: efetivo - Deputado Elismar Prado; suplente - Deputado Ulysses

Gomes;  Comissão  de  Redação:  efetivo  -  Deputado  Gilberto  Abramo;  suplente  -

Deputado  Antônio  Júlio;  Comissão  de  Turismo:  efetivos  -  Deputados  Vanderlei

Miranda  e  Ulysses  Gomes;  suplentes  -  Deputados  Tadeuzinho  Leite  e  Pompílio

Canavez; Comissão de Participação Popular: efetivos - Deputados André Quintão e

Carlin Moura; suplentes - Deputados Adelmo Carneiro Leão e Celinho do Sinttrocel;

Comissão  de  Esporte;  efetivos  -  Deputados  Tadeuzinho  Leite  e  Adelmo  Carneiro

Leão; suplentes - Deputados Bruno Siqueira e André Quintão. (- Ciente. Designo. Às

Comissões.)

Do Deputado Tiago Ulisses indicando, como Líder do Bloco Parlamentar Social -

BPS  -,  os  seguintes  membros  do  referido  Bloco  para  comporem,  a  partir  de

15/2/2011,  as  Comissões  permanentes:  Comissão  de  Justiça:  efetivo  -  Deputada

Rosângela  Reis;  suplente:  Deputado  Délio  Malheiros;  Comissão de Administração

Pública:  efetivo  -  Deputado  Délio  Malheiros;  suplente:  Deputado  Hely  Tarqüínio;

Comissão de Fiscalização Financeira: efetivo - Deputado Romel Anízio; suplente -

Deputado Tiago Ulisses; Comissão de Assuntos Municipais: efetivo - Deputada Liza

Prado; suplente - Deputado Romeu Queiroz; Comissão de Cultura: efetivo - Deputado

Rômulo Veneroso; suplente - Deputado Doutor Wilson Batista; Comissão de Defesa

do Consumidor: efetivos - Deputada Liza Prado e Deputados Délio Malheiros e Duilio

de  Castro;  suplentes  -  Deputada  Rosângela  Reis  e  Deputados  Romel  Anízio  e

Antonio Lerin; Comissão de Direitos Humanos: efetivo - Deputado Antônio Genaro;

suplente  -  Deputado  Duilio  de  Castro;  Comissão  de  Meio  Ambiente:  efetivo  -

Deputado Duarte Bechir; suplente - Deputado Hely Tarqüínio; Comissão de Minas e

Energia:  efetivos - Deputados Tiago Ulisses e Antônio Carlos Arantes; suplentes -

Deputados Rômulo Veneroso e Fábio Cherem; Comissão de Política Agropecuária:

efetivos  -  Antônio  Carlos  Arantes  e  Romel  Anízio;  suplentes  -  Deputados  Romeu

Queiroz  e  Antonio  Lerin;  Redação:  efetivo  -  Deputado  Duarte  Bechir;  suplente  -

Deputado Antônio Carlos Arantes; Comissão de Saúde: efetivos - Deputados Hely

Tarqüínio e Doutor Wilson Batista; suplentes - Deputados Tiago Ulisses e Duilio de

Castro;  Comissão  do  Trabalho:  efetivos  -  Deputada  Rosângela  Reis  e  Deputado
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Romeu Queiroz; suplentes - Deputados Duarte Bechir e Antônio Genaro; Comissão

de Transporte: suplente - Deputado Fábio Cherem; Comissão de Turismo: suplente -

Deputado  Hélio  Gomes;  Comissão  de  Participação  Popular:  efetivo  -  Deputado

Antonio  Lerin;  suplente  -  Deputado  Rômulo  Veneroso.  (-  Ciente.  Designo.  Às

Comissões.)

Do  Deputado  Bonifácio  Mourão  indicando,  como  Líder  do  Bloco  Somos  Minas

Gerais,  os  seguintes  membros  do  referido  Bloco  para  comporem,  a  partir  de

15/2/2011, as Comissões permanentes: Comissão de Justiça: efetivos - Deputados

Sebastião  Costa,  Cássio  Soares,  Delvito  Alves  e  Luiz  Henrique;  suplentes  -

Deputados  Doutor  Viana,  Bosco,  Arlen  Santiago  e  Rômulo  Viegas;  Comissão  de

Administração  Pública:  efetivos  -  Deputados  Gustavo  Corrêa,  Bonifácio  Mourão,

Neider  Moreira  e  Fred  Costa;  suplentes  -  Deputada  Luzia  Ferreira  e  Deputados

Gustavo Valadares, Carlos Mosconi  e Sebastião Costa; Comissão de Fiscalização

Financeira: efetivos - Deputados Zé Maia, Doutor Viana e João Vítor Xavier; suplentes

- Deputados João Leite, Gustavo Corrêa e Cássio Soares; Comissão de Assuntos

Municipais:  efetivos  -  Deputados  João  Leite  e  Sebastião  Costa;  suplentes  -

Deputados Anselmo José Domingos e Neider Moreira; Comissão de Cultura: efetivos

-  Deputada  Luzia  Ferreira  e  Deputado  Carlos  Mosconi;  suplentes  -  Deputados

Neilando  Pimenta  e  Luiz  Henrique;  Comissão  de  Direitos  Humanos:  efetivo  -

Deputado Delvito  Alves;  suplente -  Deputado João Leite;  Comissão de Educação:

efetivos -  Deputados Bosco,  Dalmo Ribeiro Silva e Neilando Pimenta; suplentes -

Deputada  Ana  Maria  Resende  e  Deputados  Deiró  Marra  e  João  Vítor  Xavier;

Comissão  de  Esporte:  efetivos  -  Deputados  Marques  Abreu  e  Fabiano  Tolentino;

suplentes - Deputados João Leite e Gustavo Valadares; Comissão de Meio Ambiente:

efetivos  -  Deputada Luzia  Ferreira  e  Deputados  Célio  Moreira  e  Gustavo Corrêa;

suplentes - Deputados Deiró Marra, Doutor Viana e Zé Maia; Comissão de Minas e

Energia: efetivo - Deputado Leonardo Moreira; suplente - Deputado Dalmo Ribeiro

Silva; Comissão de Participação Popular: efetivos - Deputados Fred Costa e Bosco;

suplentes  -  Deputados  João  Leite  e  Sebastião  Costa;  Comissão  de  Política

Agropecuária:  efetivos  -  Deputados  Fabiano  Tolentino,  Rômulo  Viegas  e  Doutor

Viana; suplentes - Deputados Luiz Humberto Carneiro e Bonifácio Mourão; Comissão
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de Redação: efetivos - Deputada Ana Maria Resende e Deputados Luiz Henrique e

Deiró Marra; suplentes - Deputada Luzia Ferreira e Deputados João Leite e Bosco;

Comissão  de  Saúde:  efetivos  -  Deputados  Carlos  Mosconi  e  Neider  Moreira;

suplentes  -  Deputada  Luzia  Ferreira  e  Deputado  Doutor  Viana;  Comissão  de

Segurança  Pública:  efetivos  -  Deputados  João  Leite,  Zé  Maia  e  Cássio  Soares;

suplentes  -  Deputados  Leonardo  Moreira,  Célio  Moreira  e  Gustavo  Valadares;

Comissão de Transporte: efetivos - Deputados Gustavo Valadares, Célio Moreira e

Anselmo  José  Domingos;  suplentes  -  Deputados  Gustavo  Corrêa  e  Deiró  Marra;

Comissão de Turismo: efetivos - Deputados Dalmo Ribeiro Silva e Rômulo Viegas;

suplente - Deputado Fred Costa. (- Ciente. Designo. Às Comissões.)

Do Deputado Bonifácio Mourão notificando que o Bloco Somos Minas Gerais abre

mão de uma vaga de membro suplente da Comissão de Política Agropecuária em

favor do Bloco Minas sem Censura; de uma vaga de membro suplente da Comissão

de Transporte em favor do Bloco Parlamentar Social;  e de uma vaga de membro

suplente da Comissão de Turismo em favor do Bloco Parlamentar Social. (- Ciente.

Publique-se.)

Do Deputado Sargento  Rodrigues  indicando,  como Líder  do  PDT,  os  seguintes

membros  da  Bancada  desse  Partido  para  comporem,  a  partir  de  22/2/2011,  as

Comissões permanentes: Comissão de Fiscalização Financeira: efetivo - Deputado

Gustavo Perrella;  suplente -  Deputado Sargento Rodrigues;  Comissão de Cultura:

efetivo  -  Deputado  Tenente  Lúcio;  suplente  -  Deputado  Luiz  Carlos  Miranda;

Comissão de Direitos Humanos: efetivo - Deputado Luiz Carlos Miranda; suplente -

Deputado Sargento Rodrigues; Comissão de Esporte:  efetivo -  Deputado Gustavo

Perrella; suplente - Deputado Luiz Carlos Miranda; Comissão de Segurança Pública:

efetivo  -  Deputado  Sargento  Rodrigues;  suplente  -  Deputado  Tenente  Lúcio;

Comissão do Trabalho: efetivo - Deputado Luiz Carlos Miranda; suplente - Deputado

Sargento  Rodrigues;  Comissão  de  Turismo:  efetivo  -  Deputado  Tenente  Lúcio;

suplente - Deputado Gustavo Perrella. (- Ciente. Designo. Às Comissões.)

Do Deputado Tenente Lúcio notificando que abre mão das vagas de membro efetivo

da  Comissão  de  Segurança  Pública  e  de  membro  suplente  da  Comissão  de

Fiscalização Financeira. (- Ciente. Publique-se.)
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Do Deputado Sargento Rodrigues notificando que abre mão das vagas de membro

efetivo da Comissão de Cultura e de membro suplente das Comissões de Esporte e

de Segurança Pública. (- Ciente. Publique-se.)

Do Deputado Luiz Carlos Miranda notificando que abre mão da vaga de membro

suplente da Comissão de Turismo. (- Ciente. Publique-se.)

Da representação partidária do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB - notificando que

passa a integrar o Bloco Somos Minas Gerais - BSM. (- Ciente. Publique-se.)

Do  Deputado  Gustavo  Perrella  notificando  que  abre  mão  da  vaga  de  membro

suplente da Comissão de Direitos Humanos. (- Ciente. Publique-se.)
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BELO HORIZONTE, SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 23/2/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e André Quintão

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

Correspondência:  Ofícios,  telegrama  e  cartão  -  2ª  Fase  (Grande  Expediente):

Apresentação  de Proposições:  Projetos  de  Lei  nºs  330 a  410/2011 -  Projetos  de

Resolução nºs 411 e 412/2011 - Requerimentos nºs 140 a 154/2011 - Requerimentos

dos Deputados Dalmo Ribeiro Silva, Duarte Bechir, Arlen Santiago (2) e Tenente Lúcio

-  Comunicações:  Comunicações  da  representação  partidária  do  PTB  e  dos

Deputados Rogério Correia, Tiago Ulisses, Bonifácio Mourão (2), Sargento Rodrigues

(2), Tenente Lúcio, Luiz Carlos Miranda e Gustavo Perrella - Interrupção e reabertura

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

Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José  Henrique  -  Inácio  Franco  -  Adalclever  Lopes  -  Almir  Paraca  -  Ana  Maria

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

Antonio Lerin - Arlen Santiago - Bonifácio Mourão - Bosco - Bruno Siqueira - Carlin

Moura - Carlos Henrique - Célio Moreira - Dalmo Ribeiro Silva - Doutor Viana - Doutor

Wilson Batista - Duarte Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado -

Fabiano Tolentino - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella

- Gustavo Valadares - Ivair Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado -

Luiz Carlos Miranda - Luiz Henrique - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Marques

Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Pompílio Canavez - Rogério Correia -

Romel Anízio  -  Romeu Queiroz -  Rômulo Veneroso -  Rômulo Viegas -  Sebastião

Costa - Tiago Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda - Zé Maia.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h5min,  a  lista  de
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comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

-  O  Deputado  Duilio  de  Castro,  1º-Secretário  “ad  hoc”,  lê  a  seguinte

correspondência:

OFÍCIOS

Do  Sr.  Antonio  Augusto  Junho  Anastasia,  Governador  do  Estado,  prestando

informações relativas ao Requerimento n° 7.047/2010 , da Comissão de Segurança

Pública.

Do Sr. Alexandre Navarro Garcia, Secretário Executivo do Ministério da Integração

Nacional, informando a liberação de recursos financeiros em favor do Estado, para

ações de assistência e socorro. (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os

fins do art.  74 da Constituição Estadual,  c/c o art.  100, inciso XVI,  do Regimento

Interno.)

Do Cel. PM Alexandre Salles Cordeiro, informando sua transferência para a reserva

da PMMG e sua substituição na Assessoria Institucional dessa instituição pelo Cel.

PM Divino Pereira de Brito. 

Do Sr. Mauro Barbosa da Silva, Chefe de Gabinete do Ministro dos Transportes,

prestando informações relativas ao Requerimento n° 7.043/2010,  da Comissão de

Turismo. 

Do  Sr.  Júlio  Cesar  Machado  Ferreira  de  Melo,  Juiz  Auxiliar  da  Corregedoria

Nacional de Justiça, prestando informações relativas ao Requerimento n° 6.333/2010,

da Comissão de Direitos Humanos.

Do Sr. Renato César Jardim, Juiz de Direito Auxiliar da Corregedoria e Diretor do
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Foro da Capital, prestando informações relativas ao Ofício nº 1.628/2010/SGM, que

encaminhou notas taquigráficas de reunião da Comissão de Direitos Humanos. (- À

Comissão de Direitos Humanos.)

Do Sr. Roberto Gomes de Souza, Procurador do Trabalho, prestando informações

relativas ao Requerimento n° 7.068/2010, da Comissã o de Assuntos Municipais.

Da Sra.  Luzia  Guedes  da  Silva  Mendes,  Coordenadora-Geral  de  Convênios  do

Ministério  do  Desenvolvimento  Agrário,  encaminhando  cópia  de  termo  aditivo  ao

convênio que menciona, celebrado entre a União, por intermédio desse Ministério, e o

Iter-MG.  (-  À  Comissão  de  Fiscalização  Financeira,  para  os  fins  do  art.  74  da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Napoleão Esberard de Macêdo Beltrão, Chefe-Geral da Embrapa Algodão,

prestando  informações  sobre  o  trabalho  de  preservação  do  solo  e  da  água

desenvolvido  por  essa  empresa,  sugerindo  a  criação  de  lei  estadual  sobre  essa

matéria  e  colocando-se  à  disposição do Estado para  colaborar  na  elaboração de

projetos e políticas públicas de conservação. (- À Comissão de Meio Ambiente.)

Da Sra. Rosani A. Araújo, Coordenadora de Logística e Execução do Ministério da

Ciência  e  Tecnologia  (4),  encaminhando  cópia  de  termos  aditivos  a  convênios

celebrados entre esse órgão e o Estado, a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a

Emater-MG (2). (- À Comissão de Fiscalização Financeira, para os fins do art. 74 da

Constituição Estadual, c/c o art. 100, inciso XVI, do Regimento Interno.)

Do Sr. Jairo Nogueira Filho, Coordenador-Geral do Sindieletro, relatando acidente

fatal  que  vitimou  trabalhador  que  prestava  serviços  terceirizados  à  Cemig,

denunciando esta empresa pelo descumprimento da legislação relativa ao trabalho

em áreas de risco e solicitando providências para a apuração do acidente e para a

fiscalização  das  condições  de  trabalho  na  Cemig  e  nas  empreiteiras  por  ela

contratadas. (- À Comissão do Trabalho.)

Da Sra. Rita Josina Feitosa da Silva, Presidenta da Associação dos Funcionários do

Banco do Nordeste do Brasil,  expondo os objetivos e atividades dessa entidade e

solicitando audiência  com o Presidente  desta Casa para apresentação de projeto

político  e  de  proposta  de  realização  de  audiência  pública,  nesta  Assembleia,

destinada  a  discutir  o  desenvolvimento  regional.  (-  À  Comissão  de  Assuntos
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Municipais.)

Do Sr. Ronaldo Scucato, Presidente do Sistema Ocemg-Sescoop-MG, agradecendo

o convite para participar do Fórum Democrático para o Desenvolvimento de Minas

Gerais e parabenizando esta Casa pela iniciativa.

TELEGRAMAS

Do Sr. Cezar Peluso, Presidente do STF, informando que esse Tribunal declarou

inconstitucional a expressão “e a seguradora”, constante do art. 15, IV, da Lei Federal

nº 6.763, de 1975, com redação dada pela Lei nº 9.758, de 1989.

Do Sr.  Bonifácio  Andrada,  Reitor  da  Unipac,  informando sua impossibilidade de

comparecer  ao  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais  e

cumprimentando esta Casa pela iniciativa.

CARTÃO

Do Sr. Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado, agradecendo o

convite  para  participar  do  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas

Gerais e desejando sucesso a esta Casa na realização desse evento.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROJETO DE LEI Nº 330/2011

Acrescenta dispositivo à Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe

sobre o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA - e dá outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 14.937, de 23 de dezembro de 2003, que dispõe sobre o

Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos  Automotores  -  IPVA  -  e  dá  outras

providências, fica acrescido do seguinte parágrafo: 

“§ 7° – Na hipótese do inciso VIII do “caput” deste  artigo, fica o contribuinte isento

do pagamento  dos valores  correspondentes  aos  custos  com remoção,  reboque e

estadia do veículo, no caso de sua devolução ao proprietário, no prazo de trinta dias

contados  da  comunicação  ao  proprietário  do  veículo  e  publicação  em  página  na
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internet do órgão responsável.”.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: A Carta Magna de 1988 estabelece claramente o dever do Estado em

garantir a segurança pública. O art. 144 estabelece que a segurança pública é dever

do  Estado,  direito  e  responsabilidade  de  todos,  exercida  para  a  preservação  da

ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. 

Nos  casos  de  veículos  roubados,  furtados  ou  extorquidos  não pode o cidadão-

contribuinte ser duplamente penalizado com a falha na segurança pública. Além de

ficar  sem o  veículo,  justamente  em razão das falhas na  prestação do serviço  de

segurança  pública,  o  contribuinte  é  penalizado  com  pagamento  de  taxas

correspondentes aos custos com remoção, reboque e estadia do veículo. 

Após  cobranças  e  discussões,  a  Assembleia  Legislativa  aprovou  emenda  que

estabelece  a  devolução  do  IPVA pago  no  ano  da  ocorrência.  A medida  prevê  a

devolução em até três meses da ocorrência e proporcional aos meses que faltam

para  terminar  o  ano.  Contudo,  os  contribuintes  ainda  são  penalizados  com  os

pagamentos de taxas de remoção, reboque e estadia do veículo.

Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 331/2011

Disciplina a concessão de passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às

pessoas com idade superior  a 65 anos, no transporte coletivo intermunicipal e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Para fins do disposto na Lei n° 10.419, d e 16 de janeiro de 1991, são

considerados beneficiários do passe livre:

I - portadores de deficiência física: indivíduos que, comprovadamente, em caráter

permanente,  apresentem desvantagem de orientação,  de independência física,  de

mobilidade,  para  ocupação  habitual,  para  interação  social  e  para  independência



891
____________________________________________________________________________

econômica;

II - portadores de deficiência visual: caracterizam-se como pessoas portadoras de

deficiência visual indivíduos que apresentem perda total ou quase total da visão, com

capacidade visual de até 10% (dez por cento) após a correção máxima, necessitando

do  método  braile  ou  outros  para  leitura  e  escrita  e  de  recursos  didáticos  e

equipamentos especiais para o desempenho de suas atividades profissionais e da

vida  diária,  com  acuidade  visual  medida  pela  escala  Snellen  igual  ou  inferior  ao

melhor olho com lentes corretivas a 20/200, incluindo ainda o portador de diplopia;

III - portadores de deficiência mental: o portador de doença neurológica congênita

ou adquirida ou de distúrbio psíquico sem substrato orgânico que importem na sua

incapacidade civil ou inimputabilidade penal;

IV - as pessoas com idade igual ou superior a 65 anos, mediante a apresentação de

carteira de identidade ou de trabalho.

Parágrafo único - O beneficiário do passe livre se equipara ao passageiro regular,

ficando, no entanto, isento do pagamento de passagem ou de qualquer outra taxa

relativa à prestação do serviço de transporte.

Art. 2º - O passe livre a que se refere a Lei nº 10.419, de 16 de janeiro de 1991,

será concedido a um acompanhante, também denominado beneficiário, sempre que

constatada a sua necessidade para locomoção do portador de deficiência.

Art. 3º - O beneficiário do passe livre a que se referem os incisos I a III do art. 1°

desta lei  deverá ser credenciado pela Secretaria de Estado do Trabalho,  da Ação

Social,  da  Criança  e  do  Adolescente  -  Setascad  -  ou  por  instituições  por  ela

designadas.

§  1º  -  Para  concessão  do  credenciamento  será  exigido,  se  for  o  caso,  do

beneficiário:

a) atestado comprobatório de que é portador de qualquer uma das deficiências a

que se referem os incisos I a III do art. 1°desta l ei, expedido por médico credenciado

pela Secretaria de Estado do Trabalho, da Ação Social, da Criança e do Adolescente -

Setascad - ou pelo Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS -;

b) carteira de identidade expedida por órgão competente.

§ 2º - Caso o portador de deficiência necessite de acompanhamento, esta condição
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deverá ser mencionada no atestado médico de que trata o § 1º,  alínea “a”, deste

artigo.

§  3º  -  O  interessado  em  obter  o  credenciamento  deverá  preencher  formulário

próprio que estará disponível:

a) na Capital, na Setascad e nas entidades conveniadas;

b) no interior do Estado, nas Coordenadorias Municipais de Apoio e Assistência às

Pessoas  Portadoras  de  Deficiência,  nas  Prefeituras  Municipais,  nos  órgãos  do

governo do Estado ou nas entidades conveniadas.

§ 4º - A credencial do passe livre é intransferível e de uso pessoal do beneficiário.

Art. 4º - Para dirimir as dúvidas quanto ao enquadramento das situações fáticas nos

referidos conceitos legais, fica instituído como órgão consultivo o Conselho Estadual

de Defesa dos Direitos dos Portadores de Deficiência.

Art. 5º - O passe livre será concedido ao beneficiário, preferencialmente, no horário

das dezessete horas.

§ 1º - Caso as empresas concessionárias não tenham linhas de ônibus nos horários

fixados  no  §  1º  deste  artigo,  elas  reservarão  no  mínimo  quatro  lugares  para  a

concessão do passe livre, requisitados com antecedência mínima de vinte e quatro

horas.

§  2º  -  Será  dada  prioridade  para  beneficiários  que  comprovarem  necessidade

médica ou laboratorial de locomoção, independentemente do dia da semana ou do

horário acima referido.

Art.  6º  -  A passagem  para  o  transporte  de  beneficiário  será  obtida  nos  locais

próprios de venda, mediante a apresentação da requisição de passagem específica.

§ 1º - Nas seções intermediárias, os bilhetes de passagem somente poderão ser

concedidos  após  a  chegada  dos  veículos  e  a  constatação  da  disponibilidade  de

lugares.

Art.  7° -  Ao  agente  transportador,  entendido  como  d elegatário  do  serviço  de

transporte coletivo intermunicipal do Estado de Minas Gerais,  cabe o cumprimento

desta lei e especialmente:

I  -  agilizar  a  concessão  de  passagem  gratuita  ou  o  embarque  de  portador  de

deficiência e de seu acompanhante, devidamente credenciado, e do idoso;
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II - notificar, por escrito, à Setascad qualquer evento de força maior que possa ter

impedido a concessão ao beneficiário do passe livre;

III - garantir, no veículo, lugares para o portador de deficiência, seu acompanhante e

o idoso que requisitarem as passagens com antecedência mínima de vinte e quatro.

Art.  8° -  As  empresas  colocarão à  disposição  dos  be neficiários,  nos  postos  de

venda  de  passagens,  cópias  do  Regulamento  do  Serviço  de  Transporte  Coletivo

Rodoviário Intermunicipal do Estado de Minas Gerais - RSTC - e das demais normas

que regulam a matéria e se aplicam a esta lei.

§  1° -  O  beneficiário  que  não  observar  o  RSTC  e  as  demais  normas  que

regulamentam  o  transporte  intermunicipal  coletivo  poderá  ter  seu  passe  livre

suspenso, por prazo não superior a trinta dias.

Art. 9° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação, produzindo efeitos em

trinta dias, independentemente de regulamentação ou convênio.

Art. 10 - Revoga-se o Decreto n° 32.649, de 13 de m arço de 1991.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Em janeiro de  1991,  o Governador  do  Estado sancionava a Lei  nº

10.419, garantindo a gratuidade em transportes intermunicipais aos maiores de 65

anos e portadores de deficiência, em toda Minas Gerais.

Dois meses depois, a nova lei já estava regulamentada, dependendo apenas da

assinatura de um convênio entre o DER-MG e a representação das concessionárias

de transporte coletivo para se colocar em prática o tão esperado passe livre, seguindo

o exemplo de outros Estados brasileiros.

Passaram-se 11  anos,  e  esse convênio  não foi  assinado,  em consequência  da

conivência  do  Estado  e  dos  governos,  que,  infelizmente,  dobraram-se  aos

argumentos das empresas concessionárias e resolveram fazer vistas grossas a essa

legislação.

Iniciamos  em  1994  o  contato  com  associações  de  idosos  e  portadores  de

deficiência no Vale do Aço e no Leste mineiro, levantando novamente a bandeira do

passe livre.

Em  1997,  uma  campanha  idealizada  por  nós,  com  a  valorosa  contribuição  de
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inúmeras entidades, entre elas as Federações dos Aposentados e Pensionistas e das

Associações  de  Portadores  de  Deficiência,  além  de  sindicatos  e  federações  de

trabalhadores,  procurava  difundir  em  todo  o  Estado  esse  direito  constitucional,

assegurado por legislação complementar.

Entre os beneficiários da lei e mesmo entre os trabalhadores na ativa, encontramos

a energia que assegurou o sucesso dessa campanha, com a edição de mais de 50

mil cartilhas e de folhetos informativos, com mobilizações na Praça da Liberdade e a

entrega  no  Palácio  dos  Despachos,  em  1998,  de  abaixo-assinado  pedindo  o

cumprimento imediato da lei.

Também tomamos a iniciativa de provocar o Ministério Público a reagir diante de tal

disparate.  E  este,  provando mais  uma vez a  independência  e  seriedade de seus

Promotores, assinou ação civil  pública contra o governo do Estado e o DER-MG,

exigindo que a lei fosse cumprida.

Em 19/8/98, o Juiz Walter Pinto da Rocha deu sentença favorável aos beneficiários,

adotando como pena pelo nãocumprimento da lei a multa de 50.000 Ufirs por dia, o

que equivaleria, na época, a soma próxima de R$45.000,00.

O Estado, ao invés de exercer o seu dever constitucional, garantindo o bem-estar

de sua população idosa e portadora de deficiência, preferiu optar pelo caminho mais

cômodo e injusto, que é o recurso judicial ao Tribunal de Justiça, onde ganhou a tese

da necessidade do convênio entre o DER-MG e as empresas concessionárias, a que

se refere o Decreto nº 32.649, de 1991, e que tem sido usado desde essa época com

forma de impedir a efetividade do mandamento legal, que é cristalino ao determinar a

concessão do passe livre para idosos e deficientes físicos.

Mesmo  tendo  recorrido  à  justiça,  não  nos  esquecemos  de  continuar  tentando

negociar  uma  forma  viável  de  cumprir  a  legislação,  em  comum  acordo  com  as

empresas  concessionárias,  o  Estado  e  as  associações  representantes  dos

beneficiários.

Em estudo preliminar, sem rigor científico, mas com a ajuda de especialistas em

transporte  público,  pudemos  constatar  que,  em  determinados  horários  do  dia,  os

ônibus trafegam com grande capacidade ociosa que, se utilizada por beneficiário do

passe livre, seria praticamente suficiente para resolvermos essa situação e tirar do
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desconforto  o  Estado,  o  DER-MG  e  toda  a  sociedade  mineira,  que  presencia  o

descumprimento  da  lei  justamente  por  aqueles  que  deveriam  dar  exemplo  de

legalidade.

Como resultado  desses  estudos,  de  discussões,  debates  e  pareceres,  estamos

apresentando  este  projeto  de  lei  que  disciplina  a  concessão  do  passe  livre  para

portadores  de  deficiência  e  idosos,  como  determina  a  Lei  nº  10.419,  de  1991,

sugerindo uma dinâmica para o seu cumprimento, de forma a garantir o direito dos

beneficiários e paralelamente garantir o equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

Gostaríamos de lembrar que as empresas, ao receberem a concessão do Estado

para explorar o transporte coletivo intermunicipal, se comprometem a cumprir toda a

legislação pertinente ao trânsito e ao transporte existente. A Lei nº 10.419 faz parte

dessa legislação, existe já há 11 anos e deve ser cumprida em sua íntegra.

Fazemos, neste momento, um apelo aos nobres Deputados para que resgatem o

conceito  de  cidadania,  garantido  legal  e  constitucionalmente  para  os  idosos  e

portadores de deficiência.

Apelamos também às autoridades responsáveis e às empresas concessionárias do

transporte coletivo intermunicipal para que estudem com mais afinco e interesse esta

nova proposta, pois temos a certeza de que irão chegar à conclusão de que esse

benefício não significa ônus.  Ao contrário,  ao utilizar  o espaço ocioso dos ônibus

intermunicipais, respeitando os horários previstos, estarão dando um passo decisivo

na formação de empresas cidadãs, comprometidas com a resolução das questões

sociais em nosso País, tão carente de solidariedade humana.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 332/2011

Disciplina a aplicação de recursos previstos em programas e fundos destinados a

assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome e a resgatar a cidadania

no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os recursos alocados nos programas e nos fundos públicos destinados a
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atenuar  distorções  na  distribuição  da  riqueza  pessoal  e  espacial,  a  combater  a

miséria e a fome, a assistir  populações que estejam expostas a níveis salariais os

mais baixos e ao desemprego, a melhorar a qualidade de vida de populações que

vivem em situação de carência material  e precária situação familiar e social serão

aplicados prioritariamente nos Municípios que registram Índice de Desenvolvimento

Humano - IDH - até 0,5 (zero vírgula cinco).

Art.  2º  -  O  disposto  no  artigo  anterior  aplica-se,  especialmente,  ao  programa

instituído  pelo  Decreto  nº  40.237,  de  23  de  março  de  1999,  o  Programa Bolsa-

Família, ao Fundo para a Infância e a Adolescência, criado pela Lei nº 11.397, de 7 de

janeiro de 1994, e aos oriundos das políticas, dos programas e das ações propostas

pelo Conselho de Segurança Alimentar de Minas Gerais, conforme dispõe o Decreto

nº 40.324, de 23 de março de 1999.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: O combate à miséria é uma legítima preocupação dos brasileiros. 

O  Estado  desenvolve  ações  neste  sentido  por  meio  de  projetos,  programas  e

fundos.

O projeto de lei objetiva disciplinar a aplicação de recursos previstos em programas

e fundos destinados a assistir populações carentes, a combater a miséria e a fome e

a  resgatar  a  cidadania  no  Estado  de  Minas  Gerais,  adotando  o  Índice  de

Desenvolvimento  Humano  -  IDH -  como parâmetro  para  a  alocação de recursos,

sempre  insuficientes  diante  das  necessidades  sociais  e  que  precisam  ser  bem

aplicados. 

Há tempos, o IDH constitui o índice de aferição do desenvolvimento de países e

regiões. É mundialmente aceito e amplamente utilizado pela Organização das Nações

Unidas. Trata-se de um índice sintético elaborado pelo Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento - PNUD -, para medir o progresso humano. É composto por

indicadores de três áreas: saúde, educação e renda. 

A saúde é medida pela esperança de vida, ao nascer, em anos. 

A educação é medida por dois indicadores: a taxa de alfabetização da população de
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15 anos de idade ou mais e o número de matrículas no ensino do 1º, 2º e 3º graus,

dividido pela população em idade escolar.  A renda é medida pelo Produto Interno

Bruto - PIB - “per capita”, em dólares, ajustado pelo poder de compra em cada país.

O IDH varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, maior o grau de desenvolvimento.

Menor que 0,5 é considerado baixo; entre 0,5 e 0,8, é médio; acima de 0,8, alto. 

Minas possui 195 cidades com índice até 0,5, e elas não se encontram somente no

Vale do Jequitinhonha. 

São João do Paraíso, no Norte do Estado, apresenta IDH de 0,363, comparável a

países como a Mauritânia ou a Costa do Marfim. Já Conceição da Barra de Minas e

Santana do Manhuaçu registram IDH igual a 0,5. Assim, a adoção do índice tem a

vantagem de não excluir nenhuma localidade carente, independentemente da região

em que se situe e, ao mesmo tempo, beneficia a região que agrega maior número de

Municípios pobres.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto

de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 333/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.159/2007)

Estabelece  normas  para  concurso  público  a  ser  realizado  no  âmbito  das

administrações direta e indireta do Estado e revoga a Lei nº 13.167, de 20 de janeiro

de 1999.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

Disposições Preliminares

Art.  1º  -  Esta  lei  estabelece  normas  para  a  realização  de  concurso  público  de

provas ou de provas e títulos, a ser realizado no âmbito da administração direta e

indireta do Estado.

Art.  2º  -  O  concurso  público  será  promovido  pelos  órgãos  e  pelas  entidades

interessados  diretamente  ou  mediante  a  contratação  de  terceiros,  precedida  de

licitação, e reger-se-á pelo respectivo edital, observados os princípios constitucionais
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aplicáveis à administração pública, principalmente:

I  -  o da publicidade, proporcionando o amplo acesso dos candidatos a qualquer

informação do concurso;

II - o do contraditório e da ampla defesa.

Art. 3º - É vedada a realização de concurso público para cargo ou emprego

público sem a existência de vaga.

Art. 4º - O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável

uma vez, por igual período.

Art. 5º - O candidato aprovado em concurso público realizado por órgão ou entidade

das  administrações  direta  e  indireta  de  qualquer  dos  Poderes  do  Estado  tem

assegurado o direito à nomeação, respeitado o número de vagas previsto no edital, o

prazo de validade do concurso e sua prorrogação.

Art. 6º - É vedada a contratação, sob a forma de contrato de direito administrativo,

para  cargo  ou  emprego  vago  das  administrações  direta  e  indireta  do  Estado,

ressalvado o disposto no art. 37, IX, da Constituição da República.

CAPÍTULO II

Do Edital

Art. 7º - O edital é o instrumento convocatório que contém as normas específicas do

concurso público, devendo ser redigido de forma clara e objetiva, que possibilite a

perfeita compreensão de seu conteúdo pelo candidato.

Art. 8º - Para cada concurso corresponderá um edital.

Art. 9º - O edital do concurso conterá, sob pena de nulidade:

I - número de ordem, em série anual;

II - nome do órgão ou entidade que promove o concurso;

III - objeto e finalidade do concurso público;

IV - identificação e atribuições do cargo ou emprego público;

V - nível de escolaridade exigido;

VI -  número de vagas,  inclusive as para portadores de deficiência, observada a

legislação pertinente;

VII - indicação da data de abertura da inscrição, bem como do prazo de duração;

VIII  - etapas do concurso público, número de questões por prova e a respectiva
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pontuação, bem como o número de questões que, se anuladas, torna obrigatória a

repetição de uma mesma etapa;

IX - conteúdo programático;

X - critérios de classificação;

XI - direito de petição e procedimentos sobre recurso;

XII - nome do Município onde serão realizadas as provas de conhecimento e o local

de entrega dos comprovantes de títulos;

XIII - informação sobre a isenção da taxa de inscrição e a documentação exigida

para esse fim;

XIV - prazo de validade do concurso;

XV - outras indicações específicas e peculiares.

Parágrafo único - A partir da data de publicação do edital de abertura será contado

prazo de cinco dias para interposição de recurso junto ao órgão expedidor do edital.

Art.  10  -  Estão  impedidos  de  atuar  diretamente  nas  provas  em  que  haja

identificação do candidato o seu cônjuge e parentes consangüíneos ou afins até o

segundo grau, inclusive os por adoção.

Art.  11 -  O edital  identificará expressamente os títulos  aceitáveis e a respectiva

pontuação,  vedada  a  aceitação  de  títulos  que  não  guardam  relação  com  as

atribuições do cargo disputado.

Art.  12 - Caso o edital  indique a bibliografia de que se valerá a banca, o órgão

responsável pelo concurso indicará um local onde, no mínimo, um exemplar de cada

obra  indicada  estará  disponível  para  consulta,  não sendo permitida  a  retirada do

exemplar do local.

CAPÍTULO III 

Da Publicidade

Art. 13 - A divulgação do concurso público será feita na forma de publicação do

edital.

Art.  14  -  Serão  publicados,  obrigatoriamente,  no  órgão  oficial  dos  Poderes  do

Estado e na rede internacional de computadores:

I - o edital em seu inteiro teor;

II - a relação dos candidatos aprovados, em ordem de classificação final, bem como
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as aprovações parciais em etapas, conforme estabelecido no edital;

III - as decisões sobre os recursos interpostos;

IV - a homologação do concurso.

Parágrafo único - Nos jornais de grande circulação no Estado poderá ser publicado

extrato do edital, a critério do órgão executor do concurso.

Art. 15 - A alteração de qualquer dispositivo do edital deve ser fundamentada de

forma expressa e objetiva e será divulgada, obrigatoriamente, no órgão oficial  dos

Poderes do Estado e na rede internacional de computadores.

§ 1º -  É vedada qualquer alteração do edital  nos trinta dias que antecederem a

primeira prova.

§ 2º - O edital deverá ser publicado com antecedência mínima de noventa dias em

relação à primeira prova.

Art.  16  -  O  cancelamento  de  concurso  público  com  edital  já  publicado  exige

fundamentação  objetiva,  expressa  e  razoável,  amplamente  divulgada,  e  sujeita  o

órgão  ou  a  entidade  responsável  a  indenização  por  prejuízos  comprovadamente

causados aos candidatos.

CAPÍTULO IV

Da Inscrição

Art.  17  -  O edital  deverá  prever  prazo não inferior  a trinta dias  a partir  de sua

publicação, para o início das inscrições.

Art. 18 - A inscrição se efetivará mediante apresentação da documentação exigida

pelo respectivo edital.

§  1º  -  O  formulário  de  inscrição  conterá  obrigatoriamente  campo  destinado  ao

número do cadastro de pessoa física - CPF - do candidato.

§ 2º - A inscrição por procuração exige a constituição formal de procurador com

poderes específicos.

§ 3º - A inscrição por via informatizada impõe a adoção de processos de controle,

de segurança do procedimento e de proteção contra fraude.

Art. 19 - Será de sete dias úteis contados da data de abertura da inscrição o prazo

mínimo para a inscrição em concurso público.

Art. 20 - É vedada a inscrição condicional em concurso público.
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Art.  21 - O valor da taxa de inscrição levará em conta o nível remuneratório do

cargo em disputa, a escolaridade exigida, o número de fases e de provas do certame.

Art.  22  -  Será  admitida  isenção  da  taxa  de  inscrição  para  o  candidato  que

comprovar que não possui renda suficiente para arcar com tal despesa, nos termos

do regulamento, observado o previsto na Lei nº 13.392, de 7 de dezembro de 1999.

Art. 23 - As inscrições deverão ser recebidas em locais de fácil acesso, em horário

comercial, ininterruptamente, devendo os postos de recebimento de inscrição estarem

localizados de forma a cobrir, da melhor forma possível, o Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Havendo fila de candidatos nos posto de inscrição após o fim do

expediente,  serão  entregues  tantas  senhas  quantas  forem  necessárias,  a  fim  de

garantir a inscrição de todos os interessados.

Art.  24 - A não-comprovação da escolaridade mínima no ato da posse no cargo

público implicará a nulidade de participação do candidato no concurso.

Parágrafo  único  -  A  inscrição  se  efetivará  mediante  a  apresentação  da

documentação exigida pelo respectivo edital, facultada ao candidato a comprovação

posterior da escolaridade mínima exigida no ato da inscrição.

Art. 25 - Qualquer falsidade ou inexatidão de dados, apuradas a qualquer tempo,

acarretarão a anulação da inscrição do candidato, bem como de todos os atos dela

decorrentes, sem prejuízo da ação penal cabível.

Art. 26 - O candidato deverá satisfazer as seguintes condições, entre outras que o

edital venha a estabelecer, para se inscrever em concurso público:

I - ser brasileiro nato ou naturalizado;

II - estar em dia com as obrigações militares e eleitorais;

III - ter, no mínimo, dezoito anos completos na data de investidura, se aprovado,

classificado e nomeado para o cargo ou o emprego público.

CAPÍTULO V

Das Provas

Art. 27 - A seleção do candidato será realizada por meio de provas ou de provas e

títulos.

§ 1º - O edital conferirá às provas caráter eliminatório, classificatório ou ambos.

§ 2º - Não constituirá etapa do concurso nenhum programa de formação, devendo o



902
____________________________________________________________________________

órgão ou a entidade interessados em treinar os aprovados e classificados promover a

prévia nomeação, com lotação provisória no local de realização do treinamento, salvo

situações específicas definidas em lei.

§ 3º - Os resultados obtidos no programa de formação poderão ser considerados

para efeito de avaliação de estágio probatório.

Art.  28 - O interstício mínimo entre a data de encerramento das inscrições e as

provas será de quarenta e cinco dias.

Art.  29  -  A  aferição  de  pontos  em  título,  comprovado  pelo  candidato  com

documentação hábil, terá caráter exclusivamente classificatório.

§ 1º -  Somente serão pontuados os títulos  discriminados no edital  do concurso,

vedada a pontuação em títulos que não guardem relação com as atribuições do cargo

pretendido.

§  2º  -  A não-apresentação de títulos  não  causa  ao  candidato  nenhum  prejuízo

quanto à realização das demais provas.

§ 3º - Somente poderão ser atribuídos aos títulos os pontos correspondentes, no

máximo, a 10% (dez por cento) do total geral dos pontos computáveis do concurso.

§ 4º - Os títulos obtidos em instituições estrangeiras não poderão ter  pontuação

superior aos equivalentes obtidos em instituições nacionais.

§ 5º - Nos concursos destinados ao preenchimento de cargo ou emprego público de

nível fundamental ou médio, não é permitida a exigência de títulos.

Art. 30 - As provas discursivas serão avaliadas por uma banca formada, no mínimo,

por:

I - um componente para exame dos aspectos lingüísticos, gramaticais e estilísticos;

II - dois especialistas na área temática.

Art. 31 - A primeira ou a única etapa de provas será realizada em prazo não inferior

a sessenta dias após o término do período das inscrições.

§ 1º - Se o edital de abertura não indicar o calendário das provas, a convocação,

para  cada  etapa,  dar-se-á  por  novo  edital,  com  vinte  dias,  no  mínimo,  de

antecedência de sua realização.

§ 2º - As provas realizar-se-ão, preferencialmente, aos domingos ou nos feriados

estaduais ou nacionais, vedada sua realização aos sábados.
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Art.  32  -  O  edital  do  concurso  que  inclua  provas  de  datilografia,  digitação  ou

conhecimentos  práticos  específicos  indicará  os  instrumentos,  os  aparelhos  ou  as

técnicas a serem utilizados.

Parágrafo único -  É obrigatória,  na realização de provas práticas, a adoção dos

instrumentos,  dos  processos,  dos  equipamentos,  das  técnicas  e  dos  materiais

usualmente  utilizados  para  a  ação  cuja  realização  se  pretende  aferir,  com

especificação,  se  for  o  caso,  da  marca,  do  modelo  e  do  tipo,  além  de  outras

indicações  necessárias  à  perfeita  identificação,  sob  pena  de nulidade das  provas

práticas.

CAPÍTULO VI

Dos Recursos

Art.  33 -  O gabarito de provas objetivas e os resultados de correção de provas

discursivas  ou  de  habilitação  estarão  disponíveis  aos  candidatos,  no  prazo  para

elaboração de recursos, em órgão público situado no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - O endereço do órgão a que se refere o “caput” deste artigo será

comunicado  ao candidato  no  edital  de  abertura  ou  no  momento  da  aplicação da

prova.

Art. 34 - Todas as provas do concurso são passíveis de recurso administrativo.

Art. 35 - O candidato terá o prazo de cinco dias úteis a contar do dia subseqüente

ao da publicação de ato relativo ao concurso público, para interposição de recurso

administrativo, nos termos do edital.

Art.  36  -  Os  recursos  serão  respondidos  com  fundamentação,  admitida  a

elaboração de parecer único para uma mesma questão ou item, desde que tratadas

todas as teses apresentadas, com cópia para o candidato que a requerer.

Art. 37 - A alteração do gabarito ou a anulação de questão terão efeito extensivo a

todos os candidatos, independentemente da apresentação de recurso.

CAPÍTULO VII 

Da Nomeação

Art.  38 - A nomeação de candidato estará subordinada estritamente à ordem de

classificação.
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CAPÍTULO VIII

Das Disposições Finais

Art. 39 - O interstício mínimo entre a data de encerramento do concurso público e a

sua homologação será de trinta dias úteis.

Art. 40 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 41 - Revoga-se a Lei n° 13.167, de 20 de janei ro de 1999.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Este  projeto  tem  sua  origem  na  proposição  apresentada  pelo

Deputado Leonardo Quintão,  hoje  Deputado Federal,  na  última legislatura,  a  qual

recebeu  o  nº  102/2003.  Tal  proposta  tramitou  nas  comissões  da  Assembleia

Legislativa, recebendo parecer favorável da Comissão de Administração Pública, na

forma de um substitutivo.

É justamente o  texto legislativo proposto pela  comissão,  relatado à época,  com

grande  competência  pela  Deputada  Jô  Moraes,  que  estamos  apresentando

novamente ao exame desta Casa Legislativa.

O projeto de lei, como exposto, fixa normas para a realização de concursos públicos

destinados a provimento de cargos ou empregos nas administrações direta e indireta

do Estado.

Na forma como foi redigida, a proposta dispõe, de forma abrangente, sobre os atos

de publicidade do concurso, as inscrições, os programas, as provas, os recursos, as

penalidades, a nomeação, enfim, sobre todos os procedimentos que fazem parte do

edital de um concurso.

A realização de concurso público é norma de observância obrigatória por todas as

entidades  estatais,  sejam  autárquicas,  fundacionais  ou  empresas  públicas  e

sociedades de economia mista, na organização de seus quadros de pessoal e dos

respectivos regimes jurídicos.

Ressalte-se  que cada Poder  é  livre  para  organizar  o seu respectivo  quadro  de

pessoal,  bem como para prescrever exigências para a investidura de seus cargos

públicos. Por meio do edital, cada Poder leva ao conhecimento público a abertura de

concurso e fixa as condições de sua realização. Contudo, é admissível a edição de



905
____________________________________________________________________________

normas  disciplinadoras  de  concurso  público  que  não  invadam  a  autonomia  e  a

independência dos Poderes.

Assim, a fixação de regras gerais para a realização de concurso público no âmbito

das administrações direta e indireta do Estado tem fulcro nos princípios da legalidade

e da igualdade.

Por  tudo  isso,  fazemos  apelo  aos  nossos  ilustres  pares  pela  aprovação  deste

projeto, razão pela qual conto com o apoio dos nobres Deputados.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 334/2011

Dispõe sobre a gratuidade de transporte público intermunicipal para acompanhante

de pessoas com necessidades especiais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Institui  a  gratuidade  de  transporte  público  intermunicipal  para

acompanhante de pessoas com necessidades especiais.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei pretende instituir a gratuidade de transporte público

intermunicipal  para o acompanhante de  pessoas com necessidades especiais,  na

expectativa  de  colaborar  com  aqueles  a  quem  cabe  o  assessoramento  dos  que

necessitam de ajuda com frequência. 

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 335/2011 

Altera dispositivo da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, que consolida a

legislação tributária do Estado e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VI do art. 114 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa



906
____________________________________________________________________________

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 114 - (...)

VI - aos eventos de caráter recreativo, beneficentes ou gratuitos, e aos de natureza

esportiva amadora;”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos no

exercício financeiro subsequente.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: O objetivo principal deste projeto é o incentivo das práticas esportivas.

Na forma vigente das isenções listadas no art. 114 do Código Tributário, a hipótese de

incidência da taxa de segurança pública atinge não só os eventos esportivos oficiais

como também os amadores, quando o evento exija o serviço operacional de polícia

ostensiva. Os estudos sociológicos nos mostram que quanto menos incentivo é dado

às práticas esportivas, mais campo se abre para a violência.

Em  contraposição  aos  objetivos  maiores  de  nosso  Estado,  o  dispositivo  legal

incentiva situações totalmente contrárias ao bem comum. A exigência do pagamento

da taxa para a cobertura dos serviços de policiamento,  inclusive para os eventos

esportivos  amadores,  resulta  em  obstáculos  ao  desenvolvimento  desses  eventos.

Menos  incentivo  ao  esporte  implica  incremento  dos  níveis  de  violência.  Mais

violência, mais insegurança. Incentiva-se, indiretamente, pelo próprio dispositivo legal

a violência que o Estado tem a incumbência de combater.

A segurança é um valor e um princípio basilar da estrutura do estado democrático

de direito.  O pacto  contratual  firmado entre  poder  público  e  governados  reflete  a

situação implicitamente projetada na relação de obediência existente entre o aparato

estatal  e  a  sociedade  civil.  Percebe-se  que  abrimos  mão  de  nossas  liberdades,

submetendo-nos aos regramentos exarados pelas  entidades  governamentais,  pois

partimos do pressuposto de que essa mesma estrutura de governo garantirá os bens

necessários à manutenção da dignidade do indivíduo. Vislumbra-se que, ao contrário

da serventia do instrumento legal, como ferramenta de construção do bem comum, o

dispositivo aqui impugnado está contribuindo exatamente para a formação de uma

situação contrária aos interesses sociais.
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A ação parlamentar deve convergir para o incentivo às atividades socializantes, pois

sabemos a importância dessas atividades para a desenvoltura e o crescimento da

população.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 25/2011 nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 336/2011

Dispõe  sobre  a  instalação  de  sanitários  nos  postos  de  pedágio  das  rodovias

estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  –  A concessionária  da  administração ou exploração  de rodovia  estadual

privatizada  fica  obrigada  a  disponibilizar  gratuitamente  ao  usuário  instalações

sanitárias nos postos de pedágio, nos dois sentidos da rodovia.

Parágrafo único – Os sanitários de que trata o “caput” deverão ser instalados em

caráter permanente e adequados à legislação vigente, inclusive no que se refere à

acessibilidade dos portadores de necessidades especiais.

Art. 2º – O disposto nesta lei não se aplica aos contratos firmados até a data da

publicação desta lei. 

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Este projeto  de  lei  objetiva  corrigir  uma distorção:  os  usuários  das

rodovias estaduais privatizadas não dispõem de instalações sanitárias nos postos de

pedágio, mesmo pagando tarifas caras pela conservação das referidas rodovias.

Na maioria das vezes, os usuários das rodovias estaduais, mais conhecidas como

MGs, quando necessitam utilizar sanitários, usam instalações de restaurantes à beira

dessas rodovias, as quais nem sempre apresentam condições higiênicas adequadas.

Assim, idosos, gestantes, crianças e portadores de necessidades especiais ficam

privados de instalações adequadas para seu uso, devido à inexistência de dispositivo

legal que obrigue as empresas concessionárias a oferecerem tal serviço.

Dessa forma, solicitamos aos nobres colegas apoio para aprovação deste projeto
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de lei.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 201/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 337/2011

Torna obrigatória a apresentação do cartão ou da caderneta de saúde da criança

para matrícula na rede pública estadual de ensino.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os pais ou responsáveis devem apresentar o cartão ou a caderneta de

saúde da criança para matrícula em escola da rede pública estadual.

Parágrafo  único  -  Na hipótese  de  o  documento  não ser  apresentado ou  de as

anotações estarem desatualizadas, a escola deverá comunicar o fato ao Conselho

Tutelar.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A vacina é o procedimento que visa produzir anticorpos no organismo,

contra determinado agente infeccioso, antes que uma infecção seja causada por esse

microorganismo. A prevenção de algumas doenças tem maior relevância na infância,

já que alguns distúrbios comuns, se mal curados nesse período da vida, podem ter

consequências  irreversíveis.  A  vacina  é  a  maneira  mais  simples  e  eficiente  de

prevenir algumas doenças.

Sendo assim, faz-se necessária a vacinação de todas as crianças e, principalmente,

das crianças que estão sendo escolarizadas, já que estas mantêm contato direto com

outras, haja vista que a vacina inibe a ação de um agente infeccioso.

Por  isso  apresentamos  este  projeto,  caracterizando  a  obrigação  dos  pais  ou

responsável  de  apresentar  o  cartão  ou  a  caderneta  de  saúde  da  criança  para

matrícula em escola da rede pública estadual, devendo ainda a escola informar ao

Conselho  Tutelar  caso os  pais  ou  responsáveis  não apresentarem o  cartão  ou  a

caderneta de saúde da criança.

Desta forma, contamos com o apoio dos nobres colegas para a aprovação deste
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projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 196/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 338/2011

Altera o art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, que dispõe sobre o

cadastro de entidades representativas de despachantes.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 3º da Lei nº 18.037, de 12 de janeiro de 2009, passa a vigorar com a

seguinte redação:

“Art. 3º - O Sistema de Registro Automotivo de Veículos - SRAV -, cuja finalidade é

a  agilização  do  pré-registro,  o  emplacamento,  a  selagem  de  placas  em  veículos

novos e o acompanhamento da tramitação dos procedimentos e da transferência de

dados pelo sítio do Detran-MG, será disponibilizado exclusivamente para o registro de

veículos  novos  e  usados  para  os  despachantes  documentalistas  devidamente

inscritos  no Conselho  Regional  dos Despachantes Documentalistas  do  Estado de

Minas Gerais - CRDD-MG.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Esta alteração da Lei nº 18.037, de 2009, no seu art. 3º, refere-se à

necessidade de se identificar quem os são os despachantes documentalistas como

categoria  profissional,  tendo  em  vista  a  existência  do  Conselho  Federal  e  do

Conselho Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais.

Isso  porque  a  autorização  para  exercer  a  profissão  decorre  do  deferimento  da

inscrição no próprio conselho profissional, em procedimento administrativo pelo qual

são apuradas e comprovadas a habilitação técnica e as demais condições exigidas

para o exercício da profissão. Essa orientação da exigência de inscrição em conselho

profissional decorre da doutrina e da jurisprudência.

Conforme pontifica Hely Lopes Meirelles “essa inscrição, ao mesmo tempo em que

legitima o exercício profissional, submete o inscrito a regras específicas de conduta e
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o sujeita  a uma responsabilidade administrativa (paralelamente à responsabilidade

civil e penal) por eventuais transgressões das mencionadas regras”. Nota-se que a

correção do art. 3º se faz necessária, porque, para o desempenho da profissão de

despachante  documentalista,  é  necessária  prévia  e  devida  inscrição no Conselho

Regional dos Despachantes Documentalistas do Estado de Minas Gerais - CRDD-

MG. 

Diante dos motivos expostos, esperamos contar com o apoio de nossos pares à

aprovação deste projeto de lei.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 339/2011

Concede  isenção  do  pagamento  de  taxas  estaduais  relativas  à  renovação  da

Carteira Nacional de Habilitação às pessoas maiores de 65 anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam as pessoas maiores de 65 anos de idade isentas do pagamento das

taxas estaduais relativas à renovação da Carteira Nacional de Habilitação, emitida

pelo Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais - Detran-MG -, inclusive as

referentes aos exames médicos que vierem a ser exigidos.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei  objetiva beneficiar os maiores de 65 anos, faixa

etária composta, em sua grande maioria, por pessoas que já passaram à inatividade

e que sobrevivem de seus defasados proventos da aposentadoria, qualquer que seja

a classe social que integrem, resultando daí, não raras vezes, serem pesado ônus as

despesas com a renovação da Carteira Nacional de Habilitação, o que pode levar

grande parte desses cidadãos para a irregularidade e para a clandestinidade, já que,

por necessidade, continuam a dirigir os seus veículos com a carteira de habilitação

vencida.

Para esses cidadãos, estar com o seu documento de habilitação em ordem torna-se

uma necessidade, quer do pronto de vista de maior facilidade de locomoção, no caso
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de possuírem automóvel, quer do ponto de vista da própria necessidade de trabalhar

para complementar  o orçamento  doméstico,  pois tem sido cada vez mais  comum

encontrar  pessoas  nessa  faixa  de  idade  desempenhando  funções  de  motorista,

principalmente de “vans” e táxis.

Entendemos que as pessoas maiores de 65 anos já contribuíram durante quase

toda a vida pagando suas taxas, motivo pelo qual é justa tal isenção.

Cabe ressaltar que, no Estado do Rio de Janeiro, a Lei nº 4.085,  de 2003,  que

dispõe sobre o assunto, está em pleno vigor.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 340/2011

Estabelece  a  obrigatoriedade  de  apresentação  do  valor  calórico  dos  alimentos

servidos nos estabelecimentos que comercializam refeições no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Os  estabelecimentos  que  comercializam  ref eições  e  lanches  deverão

apresentar uma listagem contendo o valor calórico dos alimentos de seus cardápios.

Art. 2° - A fiscalização do cumprimento desta lei f icará a cargo da Secretaria de

Estado de Saúde.

Art.  3° - Os estabelecimentos terão noventa dias, c ontados após a promulgação

desta lei, para se adequarem às suas disposições.

Art. 4° - O não cumprimento desta lei implicará apl icação de penalidades a serem

regulamentadas por decreto da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A obesidade já é considerada epidemia mundial e problema de saúde

pública, afetando mais de 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Recentemente,

a doença vem aumentando de forma assustadora em todas as faixas etárias.  No

Brasil, 40% da população encontra-se acima do peso, e, segundo estudos realizados,
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15% das crianças brasileiras são obesas. Pressão alta, níveis elevados de colesterol

e açúcar no sangue, hipertensão arterial e outras doenças são grandes aliadas dos

maus hábitos alimentares. Os gastos com tratamentos para os males causados pelas

enfermidades são altos, sendo ideal a prevenção dessas doenças indesejáveis com

dietas equilibradas.

A situação tem preocupado as autoridades e a população, não somente por razões

físicas, mas também pela saúde das pessoas, fazendo com que estas se preocupem

com os valores calóricos ingeridos durante as refeições.

Entretanto,  o  principal  aspecto  desse  quadro  são  as  mudanças  no  consumo

alimentar, incluindo a alimentação fora de casa e o aumento da oferta de refeições

rápidas, as mudanças no trabalho, nos meios de deslocamento e nos equipamentos

domésticos,  o  que  tem  levado  as  pessoas  a  preferir  comidas  mais  gordurosas,

calóricas e pobres em nutrientes necessários à saúde.

Por isso, e também pela falta de informações mais detalhadas sobre as práticas

alimentares,  percebe-se  a  necessidade  da  criação  de  metas  bem  definidas  que

garantam à população um estilo de vida mais saudável.

Portanto, a criação de lei tornando obrigatória a apresentação do valor calórico dos

alimentos  servidos  em  estabelecimentos  que  comercializam  refeições  permitirá  a

adesão da população a um estilo de vida saudável, na perspectiva do controle do

crescimento  da  obesidade  no  País,  estimulando  a  preferência  por  refeições

balanceadas e menos calóricas e contribuindo assim para a saúde da população.

Sendo assim, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 341/2011

Dá nova redação ao § 4º do art.  3º da Lei nº  11.666, de 1994, que estabelece

normas para facilitar o acesso dos portadores de deficiência física aos edifícios de

uso público, de acordo com o estabelecido no art. 227 da Constituição Federal e no

art. 224, § 1º, I, da Constituição Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 4º do art. 3º da Lei nº 11.666, de 1994, passa a vigorar com a seguinte
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redação:

“Art. 3º - (...)

§ 4º - Será mantida, para uso gratuito do portador de deficiência, do idoso e de

quem  dela  necessitar,  cadeira  de  rodas  ou  outro  veículo  que  lhes  possibilite  a

locomoção, sendo obrigatória a indicação do local de sua retirada por meio de fixação

de placas ou cartazes em locais visíveis nas entradas dos edifícios de que trata esta

lei.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Em muitas ocasiões é necessário o uso de cadeira de rodas para o

transporte  de  deficientes,  idosos  ou  pessoas  com  dificuldades  de  locomoção,  no

trajeto até o ônibus ou entre este e o veículo que os transportará. Esse equipamento

não tem custo elevado, e é fundamental que esteja à disposição dos usuários de

terminais  rodoviários  no  Estado,  prestando  auxílio  tanto  às  pessoas  que  dele

necessitam  de  forma  permanente  como  às  que  apresentem  uma  dificuldade

ocasional.  Assim, solicito aos nobres pares desta Casa o apoio para a aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 342/2011

Institui a Taxa de Carboneutralização - TCB.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica instituída a Taxa de Carboneutraliza ção - TCB -, gerada pela prestação

de serviço público de carboneutralização,  efetiva ou potencial,  de gases de efeito

estufa - GEEs - emitidos por motores a explosão de qualquer espécie, movidos a

combustíveis fósseis, por meio da conversão, para vegetação nativa, de áreas rurais

submetidas a uso alternativo de solo.

Parágrafo único -  Para os efeitos desta lei,  considera-se combustível  fóssil  toda

substância obtida de petróleo ou gás natural.

Art. 2° - A TCB é devida pela prestação do serviço público de efetiva ou potencial
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carboneutralização de GEEs emitidos por motores a explosão de qualquer espécie,

movidos a combustíveis fósseis.

Art. 3° - O produto da arrecadação da TCB deverá se r aplicado integralmente na

conversão,  para vegetação nativa,  de áreas necessárias  à  proteção dos recursos

hídricos, à recarga de aquíferos e à proteção da biodiversidade, submetidas a uso

alternativo de solo.

§ 1° - A fiscalização e o recolhimento da TCB cabem  ao Poder Executivo, através

de seus órgãos.

§ 2° - Compete ao Poder Executivo, direta ou indire tamente, a prestação do serviço

público de carboneutralização de que trata esta lei.

§ 3º - O Poder Executivo divulgará com periodicidade quadrimestral, em sua página

oficial na internet, o demonstrativo da receita e da despesa da TCB, que conterá no

mínimo:

I - a receita mensal e a acumulada do ano, discriminadas por região;

II - a despesa executada com os recursos da TCB mensal e acumulada no ano,

discriminada por região, delegatário, natureza e grupo de despesa;

III - área convertida, por estágio de implantação e por região.

§ 4° -  As despesas com a administração da prestação  dos serviços públicos de

carboneutralização não serão superiores a 10% do valor aplicado por área convertida.

§ 5° - O Poder Executivo definirá em regulamento o índice de carboneutralização a

ser aplicado para cada tipo de combustível fóssil.

Art. 4° - O valor da TCB será o custo da carboneutr alização dos gases de efeito

estufa emitidos pelo consumo potencial ou efetivo de combustível fóssil adquirido.

§ 1° - O valor básico da TCB por unidade de medida de combustível fóssil, referente

ao índice de 100% (cem por cento) de carboneutralização dos gases de efeito estufa

emitidos, corresponde a:

I - R$0,083 (oito centavos e três décimos de centavo) por litro de gasolina;

II - R$0,101 (dez centavos e um décimo de centavo) por litro de diesel;

III - R$0,045 (quatro centavos e cinco décimos de centavo) por metro cúbico de gás

natural veicular.

§  2° -  O  valor  da  TCB  a  ser  recolhido  será  proporci onal  ao  índice  de
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carboneutralização definido em regulamento.

§ 3° - Os valores estabelecidos no § 1º deste artig o serão atualizados anualmente

pelo índice de correção da Unidade Fiscal do Estado de Minas Gerais - Ufemg.

Art. 5° - Contribuinte da TCB é a pessoa física ou jurídica que realiza a aquisição de

combustível  fóssil  em  postos  de  abastecimento  de  veículos  ou  distribuidoras  de

combustíveis para consumo final.

Art. 6° - O valor da TCB será retido pelos postos d e abastecimento de veículos e

pelas distribuidoras de combustíveis e recolhido ao Poder Executivo na forma, na

condição e no prazo definidos em regulamento. 

Parágrafo único - A ausência de retenção torna os postos de abastecimento e as

distribuidoras  responsáveis  pelo  pagamento  do  tributo  integral,  sem  prejuízo  da

imposição de penalidades por descumprimento de obrigação acessória.

Art. 7º - Os postos de abastecimento e as distribuidoras de combustíveis deverão

entregar declaração eletrônica trimestral ao órgão competente, conforme dispuser o

regulamento.

Parágrafo único - O não cumprimento da obrigação de que trata o "caput" deste

artigo acarretará ao infrator multa de 500 (quinhentas) Ufemgs por declaração não

entregue, nos termos de regulamento próprio, sem prejuízo da obrigação tributária

principal.

Art. 8° - A TCB não recolhida nos prazos e nas cond ições estabelecidas nesta lei e

em seu regulamento será cobrada com os seguintes acréscimos:

I - juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados do mês seguinte ao do

vencimento;

II  -  multa  de  30%  (trinta  por  cento),  reduzida  a  20%  (vinte  por  cento),  se  o

pagamento for efetuado de forma espontânea pelo responsável pela retenção.

Art.  9º  -  A remuneração do serviço  público  de  carboneutralização,  anual  e  por

hectare  convertido,  será  disciplinada  em  regulamento  e  levará  em  consideração,

entre outros parâmetros:

I - o plano de carboneutralização por sub-bacia hidrográfica;

II - o protocolo de conversão definido por bioma e tipo de vegetação.

Parágrafo único - O fornecimento de mudas, insumos agrícolas e materiais para
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proteção e cercamento da área objeto de conversão poderá compor a remuneração

de que trata o “caput” deste artigo.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A justificação  de  qualquer  projeto  de  lei  deveria  abordar  a  razão

jurídica pela qual determinada pretensão legislativa deve ser aprovada para produzir

efeito;  entretanto, a razão técnica instrumentalista não deve ser preponderante às

situações fáticas que resultam de uma demanda. 

O modelo republicano de Estado prevê em análise simples a procura pelo bem

comum, ou melhor, o modelo que atenda, da melhor maneira possível, ao interesse

geral.

A partir desse entendimento, a história do constitucionalismo escreveu um percurso

de tutela  progressiva dos  interesses comuns.  O  estudo contemporâneo do direito

constitucional indica a percepção de dimensões de direitos, isto é, um crescimento

progressivo na amplitude dos direitos individuais e coletivos. 

Os  chamados  direitos  de  primeira  geração  -  mais  modernamente  de  primeira

dimensão - remontam ao início do constitucionalismo. Essa gama de direitos previa

um  estatuto  constitucional  restritivo  ao  poder  público,  de  limitação,  imposição  de

obrigações negativas à atividade estatal.

O abstencionismo dessa dimensão de direitos tornou-se inadequado à evolução

social. Assim, foi criada a segunda dimensão de direitos, trazida à tona pelo "welfare

state".  Essa  modalidade  de  Estado  social  calcada  na  separação  entre  Estado  e

sociedade, acabou por tornar-se anacrônica, pois concebia o Estado como tutor da

sociedade civil.

Por fim, chegamos à última dimensão de direitos, o Estado Democrático de Direito,

caracterizada pela tutela das coletividades e dos direitos difusos, pela participação

dos  cidadãos  na  definição  do  interesse  público,  por  meio  de  procedimentos  que

garantam a emancipação política e o exercício de direitos. O direito ambiental, próprio

desse  novo  momento  do  constitucionalismo,  constitui  instrumento  de  proteção ao

direito coletivo.
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Essa  nova  disciplina  tornou-se  própria  da  vanguarda  jurídica,  e  um  de  seus

aspectos mais recente é constituído da fusão dos institutos de direito tributário com os

princípios  ambientais.  O  direito  tributário  ambiental  apresenta-se  como a  vertente

inovadora,  apta  a  oxigenar  os  formais  institutos  do  direito  tributário.  Apesar  de

celebrada pela academia tributarista, a matéria ainda é pouco explorada pelo Poder

Legislativo. 

Este projeto de lei pretende (valendo-se do princípio do poluidor-pagador) instituir

taxa  de  proteção  ambiental  pela  prestação  do  serviço  de  efetiva  ou  potencial

carboneutralização, como instrumento próprio à minimização das maléficas, porém

ainda necessárias,  emissões de gases  de efeito  estufa  advindos de combustíveis

fósseis e imediata conversão de áreas degradadas e de baixa produção agropecuária

para vegetação nativa.

Como  interesse  coletivo,  a  tutela  dos  direitos  ambientais  é  de  competência

concorrente entre os entes políticos. Assim, é dever do Estado de Minas Gerais a

manutenção de programas de vigilância e proteção ambiental. Para realizar tal mister,

dispõe do Instituto Estadual de Florestas, órgão incumbido de promover a proteção

das áreas produtivas com restrição de uso, em especial as Áreas de Preservação

Permanente e Reserva Legal,  motivo pelo qual  foi  ele o escolhido como entidade

dotada de capacidade tributária para o recolhimento, a fiscalização e a gestão das

receitas recolhidas pela TPA.

Acredita-se que o serviço prestado molda-se àqueles que podem ser custeados por

taxas, uma vez que podem ser identificados os contribuintes que dão azo à atividade

estatal de carboneutralização, e se identificam os adquirentes de combustíveis cuja

queima  libera  os  GEEs.  É  inquestionável  que  o  serviço  de  carboneutralização

também traz benefícios genéricos, não individualizáveis. Isso ocorre, no entanto, com

tantos outros serviços custeados por taxas, como o serviço de coleta de lixo ou o

serviço de extinção de incêndio. No primeiro, a população em geral é beneficiada pelo

recolhimento  de  lixo  urbano,  pois  se  garante  ambiente  mais  hígido e  seguro.  No

segundo, caso ainda que não se valha do serviço prestado pelo Corpo de Bombeiros,

a  população,  tomada  genericamente,  é  protegida  pela  simples  existência  da

corporação, que pode entrar em ação sempre que necessário.
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Os tribunais também já se pronunciaram quanto à constitucionalidade da afetação

flexível do valor à prestação do serviço. Esse é o exemplo da Taxa de Segurança

Pública - popularmente chamada de Taxa de Incêndio -, que tem apenas parcela da

receita  afetada  à  manutenção  do  Corpo  de  Bombeiros.  O  restante  da  receita  é

destinado à Secretaria de Estado da Defesa Social.

Por fim, o STF já demonstrou a sua predileção pela tutela dos direitos difusos, em

detrimento  do  formalismo tributário.  Ao apreciar  a  constitucionalidade  da  Taxa de

Controle e Fiscalização Ambiental - TCFA -, promovida pelo Ibama, a Corte Suprema

julgou improcedentes as críticas quanto à técnica tributária empregada na Lei Federal

nº 6.938, de 1981, e reafirmou a validade do tributo.

Dessa maneira, aplicamos o mesmo raciocínio a este projeto de lei. É próprio da

prestação  de  serviço  de  carboneutralização  o  privilégio  comum  -  assim  como  é

próprio do interesse republicano a promoção desse interesse comum -, entretanto, é

compatível com a justiça fiscal a incidência do tributo sobre aqueles que efetivamente

poluem, pois, sem essa poluição, não seria necessária a prestação estatal do serviço.

Acrescente-se a isso a especificidade da alíquota,  que deve ser progressiva de

acordo  com a  emissão de poluentes,  uma vez que quanto  maior  a  emissão  dos

poluentes, maior a necessidade da prestação do serviço de carboneutralização.

Para  estabelecer  o  valor  das  alíquotas,  foram  utilizados  dados  de  custo  de

conversão das áreas agrícolas, e estes foram relacionados com a emissão de GEEs,

em  tonelada equivalente  de  CO2,  por  unidade de cada tipo  de  combustível  fóssil

vendido em postos de abastecimento (gasolina, diesel e gás natural) e com a massa

de CO2 sequestrada por hectare de vegetação nativa em 20 anos de condução de

recomposição. Os dados técnicos estão demonstrados na tabela a seguir:

Tabela - Cálculo do valor da Taxa de Proteção Ambiental - TPA

* - A tabela contendo o cálculo do valor da Taxa de Proteção Ambiental - TPA -, foi

publicada no “Diário do Legislativo” de 25.2.2011.

O estudo da vanguarda tributarista aponta para a aplicação pacífica dos preceitos

de direito ambiental na esfera tributária, relativizando os institutos do próprio direito

tributário. As escolas jurídicas não podem seguir caminho diverso daquele apontado

pela evolução social.  O direito tributário  não pode ser entendido na contramão da
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atualidade, mas compreendido como instrumento dinâmico, apto a buscar soluções

fiscais e extrafiscais para os problemas cotidianos.

Contamos com o apoio de nossos nobres pares à aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 343/2011

Acrescenta inciso ao art. 2º e parágrafos aos arts. 5º e 8º da Lei nº 7.772, de 8 de

setembro de 1980, que dispõe sobre a proteção, conservação e melhoria do meio

ambiente.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam acrescentados aos arts. 2º, 5º e 8º da Lei nº 7.772, de 8 de setembro

de 1980, os seguintes inciso e parágrafos: 

“Art. 2º - (...)

V - prejudicar a segurança pública.

(…)

Art. 5º – (...)

Parágrafo único - Os impactos na segurança pública, nos termos do art. 2º desta lei,

decorrentes da instalação de unidade prisional, unidade policial ou unidade ou centro

de recuperação e de reabilitação de infratores ou de crianças e adolescentes em

conflito com a lei, serão objeto de análise dos relatórios de que trata o inciso IV deste

artigo.

Art. 8º - (...)

§ 6° - A critério do Copam, poderá ser exigida do e mpreendedor a comprovação de

sua  capacidade  econômica  e  financeira  para  arcar  com  os  custos  potenciais  de

recuperação de áreas degradadas e de indenização de danos pessoais e materiais

causados  à  população  e  ao  patrimônio  público  nos  licenciamentos  de

empreendimentos  que  representem  risco  real  de  danos  significativos  ao  meio

ambiente ou à saúde pública, nos termos do regulamento.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.
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Fred Costa

Justificação: Este projeto pretende promover algumas alterações na Lei nº 7.772,

de 1980, que julgamos extremamente necessárias.

A instalação de unidades prisionais, de reabilitação e recuperação de infratores e de

crianças e adolescentes em conflito com a lei e, até mesmo, de unidades policiais

provoca,  invariavelmente,  alterações  na  vida  social  da  comunidade  existente  na

região do estabelecimento. 

São notórios os casos em que a instalação de penitenciárias e cadeias públicas

desestabiliza  a  comunidade,  gerando  situações  de  insegurança,  aumento  da

criminalidade e violência. 

É fundamental,  por isso, que a instalação desses estabelecimentos seja sempre

precedida de acurada análise técnica, em que se avaliem, a par da necessidade de

sua instalação, as consequências sociais dela advindas. Somente assim se poderá

aquilatar  o  impacto  da  instalação  do  estabelecimento  nas  condições  de  vida  da

comunidade local, bem como as possíveis alternativas existentes.

A proposição objetiva, portanto, tornar transparentes e revestir de caráter técnico os

projetos de instalação desses estabelecimentos, evitando-se implantá-los em regiões

cujas características sociais não o recomendem.

Em relação à inserção de parágrafo no art. 8º da referida lei, pretende-se garantir a

proteção da população e do meio ambiente, porventura prejudicados diretamente pela

atividade  empresarial,  uma  vez que  o  Conselho  Estadual  de  Política  Ambiental  -

Copam - fica autorizado a solicitar, quando entender indispensável, a comprovação

de  capacidade  econômica  e  financeira  do  empreendedor  para  arcar  com  custos

potenciais  de  recuperação  de  áreas  degradadas,  de  danos  pessoais  e  materiais

causados à população e ao patrimônio públicos, nos licenciamentos que representem

risco real de danos significativos ao meio ambiente ou à saúde pública, nos termos

regulamentares.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

- Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelos Deputados Elismar

Prado e Almir Paraca. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 28/2011 nos termos do § 2º do
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art. 173 do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 344/2011

Altera a Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, que autoriza o Poder Executivo a

desenvolver ações de acompanhamento social nas escolas da rede pública de ensino

do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 1º da Lei nº 16.683, de 10 de janeiro de 2007, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º - O Estado de Minas Gerais desenvolverá ações de acompanhamento social

nas escolas da rede pública estadual de ensino.”.

Art. 2º - O art. 2º da Lei nº 16.683, de 2007, passa a vigorar acrescido do seguinte

inciso V:

“Art. 2º - (...)

V  -  identificação  e  devido  encaminhamento  de  alunos  que  necessitem  de

atendimento psicológico especializado.”.

Art.  3º  -  A ementa da Lei  nº  16.683,  de  2007,  passa a vigorar  com a seguinte

redação:

“Dispõe sobre o desenvolvimento de ações de acompanhamento social nas escolas

da rede pública de ensino do Estado de Minas Gerais.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Observou-se, com base em estudos especializados, que estudantes

do ensino  básico  provinham, em quase sua totalidade,  de famílias  de  segmentos

sociais  menos  favorecidos  e  que  viviam  em  condições  materiais  precárias:  pais

separados,  desempregados,  alcoólatras,  envolvidos  em  violência  doméstica,

problemas de drogas, etc.

Considerando que a primeira etapa da educação básica  tem como finalidade o

desenvolvimento integral da criança, principalmente no aspecto psicológico, torna-se

fundamental  que  o  Estado  garanta  o  atendimento  educacional  psicológico

especializado,  gratuito  e  obrigatório,  para  tentar  recuperar  alunos  considerados
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problemáticos pela sociedade.

Nesse sentido, a oferta por parte do Estado de atendimento educacional psicológico

especializado,  gratuito  e  obrigatório,  para  crianças  e  adolescentes  de  menor

rendimento escolar ajudará a combater também um grave problema que enfrenta o

sistema de educação: a repetência escolar seguida de alunos do ensino básico e o

consequente abandono dos estudos.

A Lei  de Diretrizes  e  Bases  da Educação Nacional  garantiu  aos estudantes  da

educação infantil  e  do ensino fundamental transporte, alimentação e assistência à

saúde;  entretanto,  não  há  um  só  dispositivo  sobre  tratamento  especializado  às

crianças e aos adolescentes de menor rendimento.

Esta  proposição tem  o  objetivo  de  garantir  às  crianças  e  aos  adolescentes  do

ensino  básico  com  menor  rendimento  escolar,  considerados  estudantes

problemáticos pela comunidade pedagógica, tratamento psicológico que os ajudem a

superar seus obstáculos e desenvolver suas potencialidades educacionais.

Isso posto, conto com apoio dos meus nobres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 345/2011

Dispõe sobre a concessão de incentivo fiscal com o objetivo de estimular o turismo

no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O contribuinte com crédito tributário  inscrito  em dívida  ativa  até 31 de

dezembro de 2009 poderá quitá-lo com desconto de 50% (cinquenta por cento) sobre

o valor das multas e dos juros de mora, por meio do repasse financeiro ao Fundo de

Assistência ao Turismo - Fastur -, de que trata a Lei nº 15.686, de 20 de julho de

2005.

§  1º  -  Para  obter  o  benefício  previsto  no  "caput"  deste  artigo,  o  contribuinte,

observados  os  prazos,  a  forma  e  as  condições  estabelecidos  em  regulamento,

deverá:

I - requerer o pagamento do crédito tributário nos termos desta lei;

II - comprovar o repasse ao Fastur de montante equivalente a 25% (vinte e cinco
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por cento) do valor dispensado a que se refere o “caput” deste artigo.

§ 2º - Na hipótese de pagamento parcelado do crédito tributário, o repasse de que

trata o inciso II do § 1º do “caput” deste artigo poderá, a critério do órgão fazendário,

ser efetuado parceladamente, na forma e no prazo previstos em regulamento.

§  3º  -  O  desconto  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  incidirá  sobre  o  crédito

tributário calculado nos termos da Lei nº 15.273, de 29 de julho de 2004.

§ 4º - A apresentação do requerimento a que se refere o inciso I do § 1º deste artigo

importa a confissão do crédito tributário.

§  5º  -  O  disposto  neste  artigo  não se  aplica  a  crédito  inscrito  em  dívida  ativa

decorrente de ato praticado com dolo, fraude ou simulação pelo sujeito passivo.

§ 6º - Não serão devidos honorários advocatícios no caso de quitação do crédito

nas condições especificadas neste artigo.

Art.  2º  -  O contribuinte que utilizar  indevidamente o benefício previsto nesta lei,

mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I - multa correspondente a cinco vezes o valor que deveria ter sido repassado ao

Fastur, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias;

II - pagamento do crédito tributário de que trata o "caput" do art. 1º, acrescido dos

encargos previstos em lei.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A Constituição Estadual estabelece, em seu art. 242, que o Estado

apoiará e incentivará  o turismo como atividade econômica,  reconhecendo-o como

forma de promoção e desenvolvimento social e cultural.

Por sua vez, a Lei nº 12.398, de 1996, que dispõe sobre o Plano Mineiro de Turismo

e dá outras providências, estabelece textualmente, no inciso III de seu art. 7º, que,

para  fazer  face  às  despesas  de  sua  execução,  o  Estado  utilizará,  entre  outros

recursos, “incentivos financeiros e fiscais” .

O  projeto  ora  apresentado  tem  em  vista  exatamente  incentivar  o  alcance  dos

objetivos estabelecidos não apenas na Lei nº 12.398, mas também na Lei nº 14.368,

de  2002,  que estabelece  a  Política  Estadual  de  Desenvolvimento  do  Ecoturismo.
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Trata-se de conceder uma oportunidade ao contribuinte que, estando inadimplente

para com o Estado, tem a oportunidade de obter um desconto substancial nas multas

e juros que 

incidem sobre o seu débito, desde que comprove a aplicação de recursos no Fundo

de Assistência ao Turismo – Fastur.

Com  a  aprovação  deste  projeto,  o  Estado  ganhará  duplamente,  pois,  além  de

receber créditos em muitos casos inscritos desde longa data na dívida ativa, ou seja,

de  difícil  recuperação,  terá  reforçado  o  caixa  do  Fastur,  o  que  possibilitará  o

oferecimento  de  crédito  para  o  fortalecimento  da  indústria  do  turismo  em  nosso

Estado.

Conforme é de amplo conhecimento, o turismo é hoje um dos principais geradores

de emprego e renda no País, tendo também considerável importância social, uma vez

que possibilita a fixação do homem no interior. Além disso, essa indústria proporciona

ao  viajante  um incremento  em termos  de  cultura,  bem  como o  fortalecimento  de

várias atividades no ramo do comércio e da prestação de serviços.

Ressaltamos que a proposição também se encontra em conformidade com a Lei de

Responsabilidade Fiscal, uma vez que o incentivo previsto incide sobre os créditos

tributários  do  ICMS  inscritos  em  dívida  ativa,  não  comprometendo,  portanto,  a

arrecadação  corrente  do  imposto.  Além disso,  como já  aconteceu no passado,  a

possibilidade de desoneração estimula o pagamento desses créditos, que em geral

são de difícil recebimento.

Por essas razões, solicitamos o apoio dos nobres pares à aprovação desta matéria.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 198/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 346/2011

Concede às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso a estádios,

ginásios  esportivos  e  parques  aquáticos  do  Estado,  em  todas  as  competições

esportivas que se realizarem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida às pessoas portadoras de deficiência gratuidade no acesso



925
____________________________________________________________________________

a  estádios,  ginásios  esportivos  e  parques  aquáticos  do  Estado  ou  por  ele

administrados, em todas as competições esportivas que se realizarem.

Art. 2º - As administrações dos estádios, ginásios esportivos e parques aquáticos do

Estado ou por  ele administrados promoverão o credenciamento e a expedição de

passes especiais para os interessados que as procurarem com antecedência de vinte

e quatro horas.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A inserção social dos portadores de deficiência vem sendo promovida

pelos diversos níveis de governo, como demonstra a promulgação da Lei nº 10.098,

de  19/12/2000,  conhecida  como  Lei  de  Acessibilidade.  A  sociedade  brasileira

reconheceu, por meio dessas e de outras ações, que os portadores de deficiência

têm muito a contribuir com o desenvolvimento da sociedade brasileira.

Como  exemplo  desse  reconhecimento  em  Minas  Gerais,  lembramos  que  a

Administração  dos  Estádios  de  Minas  Gerais  -  Ademg  –  equipou  o  Estádio

Governador Magalhães Pinto, o Mineirão, com espaço destinado aos portadores de

deficiência, proporcionando-lhes condições dignas para assistir aos jogos de futebol e

aos espetáculos artísticos ali promovidos. 

Essa medida contribuiu de forma significativa para que os portadores de deficiência

tenham acesso ao lazer como os outros cidadãos. É dentro dessa perspectiva que

apresentamos esta proposição.

Importa destacar, ainda, que o esporte é uma das melhores formas de integração

social, promovendo a disciplina, o respeito às regras e o convívio harmônico entre

pessoas  dos  mais  diversos  estratos  sociais.  Consideramos  que  a  presença  dos

portadores de deficiência em eventos esportivos deve ser incentivada, pois permite o

acesso ao lazer e ao entretenimento e maior integração social.

Esta proposição tem justamente  o objetivo de criar  mecanismos que facilitem o

acesso desse segmento social, que enfrenta muitas dificuldades em seu cotidiano,

aos eventos esportivos, tornando-se mais um fator de integração desses cidadãos. 

Portanto, a aprovação deste projeto será de grande importância e interesse público.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 347/2011

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes em eventos e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os órgãos e as entidades públicas do Estado que promovem eventos

de qualquer natureza, com cobrança de ingressos, obrigados a contratar seguro em

benefício dos espectadores que garanta, em caso de acidente, assistência médica,

hospitalar e cobertura de despesas complementares necessárias, com os seguintes

valores:

I - R$20.000,00 (vinte mil reais) no caso de morte;

II - R$15.000,00 (quinze mil reais) no caso de invalidez permanente;

III - R$10.000,00 (dez mil reais) no caso de invalidez parcial.

Parágrafo único - Os valores constantes deste artigo serão atualizados pelo índice

oficial de correção monetária definido na regulamentação desta lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei, são considerados eventos:

I - concertos musicais;

II - rodeios;

III - exibições cinematográficas, teatrais e circenses;

IV - feiras, salões e exposições;

V - jogos desportivos;

VI - parques de diversões e temáticos;

VII - danceterias.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei implica infração administrativa do

servidor responsável pela autorização do evento.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Têm  sido  recorrentes  os  casos  de  negligência  por  parte  dos

promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos. Na
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ânsia de se realizar um número cada vez maior de eventos, a segurança do público

frequentador é banalizada e não tem merecido por parte dos seus organizadores o

devido respeito. O que se vê usualmente são mostras de negligência e excesso de

irresponsabilidade  de  um  número  considerável  de  proprietários  de  casas  de

espetáculos,  ao  não  disponibilizarem  para  o  público  condições  mínimas  de

segurança.

As transgressões às leis são ameaças que se repetem no dia a dia, sobretudo em

finais  de  semana.  O  registro  do  número  de  vítimas  surpreende.  Entretanto,  são

poucos  os  casos  que  chegam  ao  conhecimento  da  sociedade.  Apenas  os  que

constituem  grandes  tragédias  ou  têm  alguma  celebridade  como  vítima  merecem

destaque na imprensa.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de pequenos cuidados

de segurança, como a simples instalação de um extintor de incêndio, de uma saída

de emergência ou um projeto elétrico bem executado. Em outros casos, bastaria o

controle, para evitar superlotações, e a presença de agentes de segurança privada ou

policiais  atuando  de  maneira  preventiva,  o  que  seria  suficiente  para  atenuar  ou

mesmo impedir conflitos.

Este  projeto  tem,  portanto,  a  finalidade  de oferecer  ao  público  frequentador  de

eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos com cobrança de ingressos a

cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos. Com essa medida, os usuários

e suas famílias teriam a garantia de um mínimo para cobrir as despesas decorrentes

de algum dano de que possam ser vítimas.

Por outro lado, as empresas seguradoras, antes de fazerem a cobertura do seguro,

sobretudo  nos  contratos  com  prazo  maior  de  vigência,  irão  realizar  avaliações

criteriosas  das  condições  físicas  de  cada  espaço,  recomendando  correções  no

projeto a bem da segurança do público.

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a ocorrência de novas

tragédias, mas certamente será uma contribuição importante para normatizar o setor.

Sendo assim, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação do

projeto.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar
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Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 158/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 348/2011

Acrescenta parágrafo único ao art. 2º da Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991,

que reconhece oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação

objetiva e de uso corrente, a linguagem gestual codificada na Língua Brasileira de

Sinais – Libras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 2º da Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, fica acrescido dos

seguintes §§ 1º e 2º:

“Art. 2º - ( ... )

§ 1º - A produção e a distribuição de material audiovisual e a difusão de programas

educativos, culturais, esportivos, sociais, artísticos e administrativos, produzidos pelos

Poderes do Estado, inclusive pelos órgãos de sua administração indireta, autarquias

e fundações, incluirão um intérprete da Língua Brasileira de Sinais – Libras.

§  2º  -  O  intérprete  a  que  se  refere  o  §  1º  atuará  em  todas  as  transmissões

veiculadas pela televisão, inclusive nos comerciais.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A Língua Brasileira de Sinais - Libras - é reconhecida nacionalmente

pela  Lei  Federal  nº  10.436,  de  2002,  como instrumento  legal  de  comunicação  e

expressão, sendo corroborada pela Lei nº 10.379, de 1999, que, aliás, determina que

o Estado disponibilize intérpretes nas repartições públicas. A Lei Federal nº 10.436,

em seu art. 2º, diz que devem ser garantidas, pelo poder público em geral e pelas

empresas concessionárias de serviços públicos, formas institucionalizadas de apoiar

o  uso e a difusão da Libras  como meio de comunicação objetiva  e de  utilização

corrente pelas comunidades com deficiência auditiva do Brasil.

Queremos  com  esta  proposição  garantir  maior  acesso  à  informação  pela

comunidade  dos  surdos  de  Minas,  garantindo  a  igualdade  de  todos  perante  os

veículos de comunicação, que não devem provocar o isolamento desses cidadãos
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brasileiros,  muito  menos  sua  discriminação,  pois  os  deficientes  em  questão

constituem expressiva parcela da população. 

Há de ressaltar também que as emissoras particulares já vêm oferecendo esse tipo

de serviço ao seu público televisivo, principalmente em horário nobre, o que deve ser

seguido também pelas emissoras públicas, as quais, por sua natureza educativa e

cultural, não podem fugir do seu importante papel social, principalmente, e integrador.

Contamos  com  o  apoio  dos  nobres  parlamentares  desta  Casa  Legislativa  à

aprovação desta proposição, que certamente terá grande alcance social.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 349/2011

Garante a destinação de espaço físico em unidades da rede estadual de ensino e

de  cultura  às  entidades  da  sociedade  civil  organizada,  movimentos  populares,

associações e conselhos, para o desenvolvimento de atividades de ensino, formação,

aperfeiçoamento, preparação, lazer e recreação, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica garantida, na rede estadual de ensino e de cultura, a destinação de

espaço  físico  para  a  realização  de  atividades  voltadas  ao  ensino,  formação,

aperfeiçoamento, preparação, lazer, recreação e outras de natureza não religiosa ou

político-partidária,  que tenham por objetivo o desenvolvimento da comunidade e o

exercício da cidadania.

Art. 2º - As atividades de que trata o art. 1º desta lei compreendem aulas, palestras,

seminários, reuniões, assembleias, simpósios, oficinas, “workshops”, apresentações,

espetáculos e outras para as quais se faça necessária a utilização do espaço físico

de unidades da rede estadual de ensino e de cultura.

Parágrafo  único  -  Nas  atividades  descritas  no  “caput”  deste  artigo,  incluem-se

aquelas sem fins lucrativos voltadas à capacitação de cidadãos com vistas ao acesso

a outros níveis de escolaridade formal.

Art.  3º  -  As ações previstas no art.  1º  serão de responsabilidade do Executivo,

atendendo  às  requisições  feitas  pelas  entidades  sociais,  movimentos  sociais,

associações e conselhos de qualquer natureza, e serão realizadas inclusive nos finais
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de  semana  e  feriados,  desde  que  não  comprometam  o  bom  funcionamento  da

unidade e atendendo ao disposto em decreto regulamentador. 

Art.  4º - O espaço físico de que trata o art. 2º compreende todo o equipamento

público,  incluídas  as  salas  de  aula,  pátios,  quadras,  salões,  teatros  e  anfiteatros,

auditórios e outras dependências, desde que atendidas as condições necessárias de

salubridade e segurança para o uso a que se destina. 

Art.  5º  -  As  entidades  da  sociedade  civil  organizada,  os  movimentos  sociais,

associações e conselhos de qualquer natureza, de que trata o art. 3º, apresentarão

projetos  que  tenham  por  objetivo  o  exercício  da  cidadania  e  o  desenvolvimento

científico e da comunidade na qual estiverem inseridos.

Art. 6º - O Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias contados da

sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A utilização dos espaços públicos estaduais, sobretudo aqueles onde

se encontram instaladas as escolas estaduais e equipamentos culturais, merece ser

otimizada em benefício das comunidades que os circundam.

É fato que com frequência tais aparelhos apresentam-se ociosos durante o período

que não coincide com as aulas. É fato, também, que a administração pública encontra

dificuldades para combater tal ociosidade, como a escassez de servidores ou mesmo

a necessidade de alteração de seus horários, isso sem falar no desenvolvimento de

projetos específicos, tarefa da qual a administração pública não se desincumbe com

facilidade.

Por vezes, a ociosidade existente torna esses espaço alvos de assaltos e atos de

vandalismo,  penalizando,  sobretudo  a  comunidade  que  usufrui  os  serviços  lá

prestados.

Por outro lado, é crescente a organização da sociedade civil  em entidades. Tais

entidades,  nascidas  no  seio  das  comunidades,  têm  por  vocação  o  seu

desenvolvimento e, por isso, já têm formuladas ações com esse objetivo. No entanto,

na  maioria  das vezes,  são desprovidas de recursos que lhes garantam sedes ou
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mesmo espaços para atividades que, por exemplo, congreguem maior número de

pessoas.

A  interação  da  sociedade  civil  organizada  com  a  administração  pública  traz

benefícios a ambas as partes: permite às entidades desfrutarem de local apropriado

para o desenvolvimento de suas atividades e melhora a utilização do espaço público,

tornando-o mais próximo da comunidade a que serve e mais seguro. 

Priorizam-se,  nesta oportunidade,  as  atividades voltadas ao ensino,  à cultura,  à

formação, ao aperfeiçoamento, à preparação, ao lazer e à recreação, desde que as

entidades da sociedade civil organizada não tenham natureza religiosa ou político-

partidária e se comprometam a desenvolver essas atividades tendo como objetivo o

exercício da cidadania.

Isso posto, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 350/2011

Institui a Semana Estadual de Luta contra a Depressão.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana Estadual  de Luta  contra  a  Depressão,  a  ser

realizada anualmente na primeira semana do mês de agosto.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público

promoverá atividades educativas a fim de conscientizar e orientar a população para o

enfrentamento da depressão.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: No mundo contemporâneo, em meio à correria do dia a dia, ao caos

das  grandes  cidades  e  às  exaustivas  jornadas de trabalho,  estão  cada vez mais

frequentes os casos de depressão.

Dados apontam que entre  15% e 20% das  pessoas já  sofreram de depressão,

sendo  que  a  faixa  etária  mais  atingida  é  dos  24  aos  44  anos.  São  números

preocupantes em razão da gravidade da doença, que, de acordo com os dados, é
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mais  comum  na  população  economicamente  ativa,  mas  pode  acometer  qualquer

pessoa, independentemente da faixa etária.

Tendo em vista estatísticas tão alarmantes, é mister que o Estado, cumprindo sua

função de zelar pela saúde pública, tome providências eficazes em relação ao fato.

Uma solução seria criar projetos de saúde com foco principalmente na prevenção,

como, por exemplo, uma semana de luta contra a depressão, na qual profissionais de

várias áreas possam reunir-se para oferecer à população orientação e informações

necessárias ao melhor enfrentamento da doença.

A ideia é criar uma semana em que psicólogos, médicos, educadores físicos, entre

outros profissionais, ajudem a população a prevenir a depressão e até mesmo iniciar

um tratamento, evitando- se, dessa forma, que mais pessoas sofram desse mal ou

vejam a doença se complicar.

Na primeira semana de agosto de cada ano, a Semana de Luta contra a Depressão

poderá levar à população informações a respeito da doença, de seu tratamento e de

onde procurar ajuda médica. 

Durante essa semana, na pausa do trabalho, andando pelas ruas ou até mesmo no

“shopping”,  a  população  poderia  contar  com  nutricionistas  alertando  sobre  a

importância de uma alimentação balanceada, profissionais conscientizando sobre o

fato de que a prevenção se faz muito mais eficiente que o tratamento, além de ter a

oportunidade de esclarecer suas dúvidas com relação à doença, que a cada dia vem

atingindo um número maior de pessoas.

Não podemos nos conformar com as doenças da vida moderna e deixar que tomem

conta de nossos dias, prejudicando a produtividade no trabalho,  o relacionamento

com  a  família  e  afetando,  principalmente,  a  auto-estima.  É  necessário  que  se

realizem  ações  efetivas  de  combate  e  prevenção,  para  que  possamos  oferecer

melhor qualidade de vida à população.

Pelos motivos expostos, contamos com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste projeto de lei.

* - Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 351/2011

Institui a Semana da Promoção da Higiene no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  da  Promoção  da  Higiene,  a  ser  realizada

anualmente na primeira semana do mês de dezembro.

Parágrafo único - Na semana a que se refere o “caput” deste artigo, o poder público

promoverá  atividades  educativas  que  visem  à  conscientização  e  orientação  da

população para a importância da higiene.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  A higiene  é  um  importante  fator  de  combate  à  disseminação  de

diversas doenças. Uma consequência benéfica da nova gripe que está preocupando

o mundo é o fato de ter despertado nas pessoas a consciência da importância da

higiene, principalmente do ato de lavar as mãos.

O simples acesso à água e ao saneamento básico não conduz, por si só, à melhoria

dos índices de saúde. É necessário promover uma mudança de comportamento da

população por meio da motivação, da informação e da educação. Inúmeras são as

maneiras  de  atingir  tal  objetivo,  e  uma  ideia  interessante  para  atingi-lo  seria  a

instituição  de  uma  Semana  da  Promoção  da  Higiene,  na  qual  profissionais  de

diversas áreas da saúde estariam à disposição da população para alertá-los sobre a

importância de uma higiene bem feita para o combate à disseminação de doenças.

Especialistas  afirmam  que  “a  educação  para  a  lavagem  das  mãos  em  escala

mundial permitiria uma redução dos níveis de doenças entre 30 e 40%”. Dessa forma,

a  Semana  da  Promoção  da  Higiene  se  apresenta  como um  meio  extremamente

eficaz e econômico para que consigamos diminuir a incidência de doenças em todo o

Estado.

É tempo de nos preocuparmos com uma ação permanente de higiene. Lavar as

mãos é contribuir para a saúde, e ensinar esses hábitos saudáveis à população com

certeza é uma forma inteligente de salvar vidas. 

Por esse motivo, peço a colaboração dos nobres pares para a aprovação deste
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projeto de lei, que representa uma contribuição do Estado para a melhoria dos índices

de qualidade de vida da população.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regiemnto Interno.

PROJETO DE LEI Nº 352/2011

Altera a redação do inciso VI do art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998,

que torna obrigatória a instalação de dispositivos de segurança nas agências e nos

postos de serviços das instituições bancárias e financeiras.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso VI do art. 2º da Lei nº 12.971, de 27 de julho de 1998, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 2º - (...)

VI - biombos individuais nos caixas de atendimento ao público;”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Considerando de extrema importância  oferecer  total  segurança aos

usuários  do  sistema bancário,  apresentamos  este  projeto,  visando  a  aumentar  a

garantia  de que o usuário desse serviço tenha plena condição de permanecer no

local, utilizando os serviços disponíveis no caixa, sem ser observado por terceiros,

sendo atendido com tranquilidade e eficiência.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 353/2011

Torna obrigatória a identificação de crianças e adolescentes nos estabelecimentos

hoteleiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os hotéis, as pensões, as pousadas e os albergues localizados no

Estado  de Minas  Gerais  obrigados  a  manter  ficha  de  identificação  de  crianças  e

adolescentes que neles se hospedarem.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se criança a pessoa com até doze anos
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de idade incompletos e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade.

§ 2º - Não supre a obrigatoriedade de identificação da criança ou do adolescente o

fato de estarem acompanhados dos pais ou de representantes legais.

Art. 2º - A ficha de identificação, a ser preenchida com base em documento oficial

da  criança  ou  do  adolescente  e  da  pessoa  responsável  acompanhante,  deverá

conter:

I - o nome completo da criança ou do adolescente;

II - o nome completo e os dados pessoais dos pais;

III  -  o  nome  completo  da  pessoa  que  estiver  acompanhando  a  criança  ou  o

adolescente, não sendo os pais, e os dados pessoais;

IV - a naturalidade da criança ou do adolescente;

V - a data de nascimento da criança ou do adolescente;

VI - a data de entrada e de saída do estabelecimento.

§ 1º - Se a criança ou o adolescente possuirem carteira de identidade, deverá ser

anexada uma fotocópia à sua ficha de identificação.

§ 2º - Na impossibilidade de se anexar a fotocópia referida no § 1º, o responsável

pelo preenchimento da ficha deverá nela anotar os dados constantes no documento

de identidade. 

Art. 3º - A direção do estabelecimento hoteleiro informará os Conselhos Tutelares e

as autoridades policiais sobre qualquer irregularidade ou suspeita relacionada com a

prestação das informações exigidas nesta lei.

Art. 4º - A ficha de identificação ou os dados da ficha informatizada deverão ficar

armazenados em poder do estabelecimento hoteleiro por prazo não inferior a dois

anos.

Art. 5º - Os estabelecimentos de que trata esta lei deverão manter, em local visível,

cartaz comunicando a obrigatoriedade do preenchimento da ficha de identificação da

criança e do adolescente e o número desta lei.

Art. 6º - Os estabelecimentos hoteleiros deverão adequar-se ao disposto nesta lei

no prazo de sessenta dias a contar da data de sua publicação.

Art. 7º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita os infratores a:

I - notificação por escrito;
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II  - aplicada a notificação e persistindo a infração, será aplicada multa de 250 a

2.500 Ufemgs (duzentas e cinquenta a duas mil e quinhentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais). 

§ 1º - Os valores das multas serão estabelecidos em regulamento, considerado o

porte do estabelecimento, a gravidade da infração e a ocorrência de reincidência. 

§ 2º - Caberá ao Poder Executivo indicar o órgão responsável pela fiscalização e

pela aplicação das multas.

§ 3º - O valor arrecadado com a aplicação das multas será integralmente repassado

ao Fundo Estadual para a Infância e a Adolescência.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Este  projeto  tem  como  objetivo  a  proteção  da  criança  e  do

adolescente.  Diante  de  todos  os  casos  de  crimes  cometidos  contra  crianças  e

adolescentes no Brasil, que dão causa a desaparecimento, morte, prostituição infantil,

bem como a outros crimes gravíssimos de que temos conhecimento pelos meios de

comunicação e  no  próprio  meio  social  em que vivemos,  cremos que  as  medidas

propostas neste projeto podem ajudar as famílias na busca e na localização dessas

crianças  e  adolescentes,  bem  como facilitar  e  apoiar  o  trabalho  das  autoridades

competentes, tanto as que tratam do aspecto socioeducacional e sociopsicológico,

bem como as policiais  e  judiciais,  a  fim de possibilitar  a  redução dos  índices  de

desaparecimento  e  crimes  como prostituição  infantil,  sequestros,  pedofilia,  crimes

oriundos do mundo eletrônico, tráfico de crianças, abuso de menores, entre outros.

Atualmente  os  estabelecimentos  de  hotelaria  não têm meios  de  informar  se  há

alguma criança ou adolescente hospedados,  pois geralmente só se identificam as

pessoas  que  pagam  a  hospedagem,  ou  seja,  apenas  os  adultos,  que  são

responsáveis pelos menores. 

Dessa forma, fundamenta-se este projeto na proteção da criança e do adolescente,

com base nas diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA.

Diante da importância desta iniciativa, conto com a colaboração de nobres pares

para a aprovação da matéria.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 354/2011

Limita  o  número  de  alunos  nas  salas  de  aula  com  alunos  portadores  de

necessidades especiais matriculados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º -  Fica limitado a vinte o número de alunos das salas de aula do ensino

fundamental que tenham um aluno com necessidades especiais matriculado.

Parágrafo único -  Quando o número de alunos com necessidades especiais  for

igual a dois ou três as demais matrículas não podem ultrapassar a quinze alunos.

Art. 2º - Fica limitado a vinte o número de alunos das salas de aula do ensino médio

que tenham um ou dois alunos com necessidades especiais matriculados.

Art. 3º - As salas de aula do ensino médio ou fundamental que tenham matriculados

dois alunos com necessidades especiais poderão ter um professor auxiliar ajudando o

professor regente, considerado o grau de dependência desses alunos.

Art.  4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Todos  sabemos  das  muitas  dificuldades  que  uma  pessoa  com

necessidades especiais tem pela vida afora. As dificuldades influenciam todos os atos

dessas pessoas, particularmente sua participação na vida escolar. Sabemos que os

limites impostos pela deficiência dificultam a locomoção, a participação, a postura, a

expressão.  Todas  essas  dificuldades  são  transferidas  para  a  escola  quando  uma

criança ou jovem são recebidos numa instituição escolar.  As dificuldades afetam a

qualidade do atendimento a essas crianças e jovens, nas escolas, em salas de aula

quase sempre malpreparadas, mal-adaptadas e superlotadas. As reclamações sobre

as classes superlotadas são feitas normalmente em qualquer situação e agravam-se

quando  há  nelas  alunos  com  necessidades  especiais  de  atendimento  ou

acompanhamento.
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As  reclamações  dos  educadores  são  costumeiramente  mal-interpretadas  e

confundidas  com  intolerância  ou  não  aceitação  dos  alunos  com  necessidades

especiais. Mas, ao contrário, os educadores brigam por condições dignas de trabalho

para todos. A inclusão só será prejudicada com as condições de superlotação ou de

excesso de alunos, pois educação é como saúde: quanto mais pessoal e individual

for o atendimento, melhor será a qualidade desse atendimento. No caso da educação

pública, não é de hoje que vimos lutando por melhores condições de trabalho e de

atendimento  para  todos.  E  nesse  “para  todos”  incluem-se  os  portadores  de

necessidades  especiais,  eles  também sujeitos  de direito  à  boa educação.  É pelo

conhecimento dos educadores que atuam nessa área que algumas poucas escolas

conseguem atender  muito bem a seus alunos com necessidades especiais.  Entre

outras razões, cita-se a acolhida carinhosa, por conta da diminuição do número de

alunos por classe. Em vez de acusarmos as escolas e os educadores de atitudes

resistentes e discriminatórias, seria mais interessante que lhes déssemos melhores

condições de trabalho, para que o carinho e a emoção de educar um portador de

necessidade especial possa aflorar.

Nesse  sentido,  nosso  projeto  de  lei  propõe  mais  atenção  a  esse  aspecto  da

educação, que vem sendo muito bem lembrado, sempre presente nos discursos e

nas intenções, mas que na prática padece de medidas concretas. Eis, portanto, para

apreciação dos nobres colegas desta Casa um projeto de lei que propõe mudanças

na organização estrutural das escolas. Para tanto, contamos com o apoio de nossos

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 355/2011

Fixa prazo para que as operadoras de TV a cabo efetuem a interrupção do serviço

quando solicitada pelo usuário.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As operadoras de TV a cabo em atividade no Estado terão o prazo máximo

de sete dias contados da data de solicitação do usuário, para efetuar a interrupção do

serviço.
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Parágrafo único - Não será permitida a cobrança pelo serviço referente aos dias

que excederem o prazo estabelecido no “caput” deste artigo.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita a operadora de TV a cabo

às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990. 

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: Este projeto de lei pretende regular a relação de consumo entre as

prestadoras  dos  serviços  de  TV  a  cabo  e  seus  usuários,  que  vem  se  tornando

desarmônica  em  virtude  da  ausência  de  prazo  estabelecido  para  que  aquelas

interrompam a prestação de serviço quando solicitada pelo usuário.

É importante ressaltar que no Estado a falta de um prazo para que o serviço seja

interrompido vem acarretando a demora por parte das operadoras no desligamento

do serviço e a consequente cobrança pelo período de atraso.

A Anatel,  entidade  federal  responsável  pela  regulação de tais  serviços,  tem  se

mostrado  negligente  em  sua  função  de  impedir  tais  abusos.  Por  esse  motivo,

apresentamos  este  projeto,  que  não  tem  outro  objetivo  senão  a  proteção  dos

consumidores mineiros e por isso esperamos o apoio de nossos nobres pares.

Vale ressaltar que o Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8.078, de

1990,  norma  geral  sobre  direito  do  consumidor,  sujeita  a  prestação  de  serviços

públicos  às  suas  diretrizes  e  aos  seus  comandos.  O  Estado,  no  uso  da  sua

competência concorrente para legislar sobre direito do consumidor, não pode se furtar

ao dever de defender os usuários de tais serviços dos constantes abusos que vêm

sendo denunciados.

Ademais, não podemos esquecer que o princípio da eficiência, consagrado no art.

37 da Constituição Federal,  deve ser observado não só na prestação de serviços

públicos, como também no trato com o consumidor. Afinal, as operadoras de TV a

cabo prestam um serviço público regulado pelo Estado.

Contamos  assim  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  que o  projeto  de  lei  em

questão seja aprovado, a fim de equilibrar a relação entre concessionárias e usuários

e de garantir a eficiência dos serviços públicos.
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- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 356/2011

Dispõe sobre a garantia de acompanhamento à parturiente no sistema hospitalar do

Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada à parturiente a presença de um acompanhante durante o

trabalho de parto,  o parto e  o pós-parto  imediato,  resguardada a privacidade das

parturientes que compartilhem o mesmo recinto.

Parágrafo único - O acompanhante de que trata o “caput” deste artigo será indicado

pela parturiente. 

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação: A Lei Federal de nº 11.108, de 7/4/2005, já garante às parturientes, no

âmbito  do  Sistema  Único  de  Saúde  -  SUS  -,  o  direito  da  presença  de  um

acompanhante durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto, o que vem ao

encontro dos resultados de estudos científicos de que o evento do parto, em sendo

presenciado por familiar ou companheiro, proporciona à parturiente apoio emocional,

bem como ambiente familiar ao neonato. 

Dessa forma, nada mais coerente do que normatizar no âmbito do Estado de Minas

Gerais a norma já editada em níveis federal e municipal (Lei Municipal nº 9.016, de

3/1/2005).

Solicito aos nobres pares a aprovação deste projeto de lei, que trará benefício às

parturientes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 357/2011

Institui a Semana Estadual de Prevenção à Síndrome Alcoólica Fetal no Estado.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica instituída a Semana Estadual  de  Prevenção à Síndrome Alcoólica

Fetal no Estado, a ser realizada na primeira semana de junho.

Art. 2º - Na semana a que se refere o “caput” do art. 1º, serão realizadas ações de

serviços de saúde com o objetivo de divulgação dos prejuízos causados ao feto pelo

consumo  de  álcool  pela  gestante  durante  a  gravidez,  através  da  distribuição  de

material gráfico e da realização de propaganda na mídia televisiva e escrita.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa

Justificação:  Esta  proposição objetiva  chamar  a atenção de toda a sociedade e

principalmente  das  gestantes  sobre  o  risco  que  o  consumo  de  álcool  durante  a

gestação oferece ao feto.

A ingestão de bebida alcoólica durante a gestação é muito prejudicial à mãe. No

entanto, pouco se fala dos prejuízos que podem ser causados ao feto. Os malefícios

são tão significativos, que não existe uma quantidade mínima pré-estabelecida que

possa ser ingerida sem prejudicar o bebê.

O álcool é uma substância não retida pela placenta, o que faz com que o fígado do

bebê em formação absorva toda a quantidade da substância que foi enviada a ele.

Uma vez absorvida a substância, o fígado leva mais tempo do que o normal para

efetuar o metabolismo e, portanto, o álcool passará maior tempo no organismo do

bebê em formação.

Os riscos trazidos  pela  ingestão  de álcool  pela  gestante  são diversos,  entre  os

quais está o aborto espontâneo e o parto prematuro. 

Já  a  criança  poderá  apresentar  problemas  de  comportamento,  dificuldade  de

crescimento, retardo mental, desfiguração do rosto, baixo peso, além dos sintomas

invisíveis e danos neurológicos permanentes que devem se manifestar com o tempo.

A toda  essa  alteração  da  formação  natural  do  feto  dá-se  o  nome  de  Síndrome

Alcoólica Fetal - SAF -, que é o resultado no feto do consumo de álcool durante a

gravidez. A SAF caracteriza-se pela microcefalia, por dismorfias craniofaciais e por

retardo mental, entre outros sintomas.
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Segundo o Relatório do Instituto de Medicina Americano, entre todas as substâncias

entorpecentes, incluindo a heroína, a cocaína e a maconha, o álcool é a que produz

os mais sérios efeitos neurocomportamentais no feto, tendo por resultado distúrbios

permanentes da função da memória,  do controle do impulso e da capacidade de

julgamento, ao longo da vida da pessoa.

A  grande  preocupação,  no  entanto,  é  com  os  quadros  nos  quais  não  são

observadas  lesões  mais  graves,  mas  sim  discretas  alterações  cerebrais.  Nesses

casos, os problemas serão diagnosticados com o crescimento natural e a chegada da

idade  escolar,  quando  a  criança  se  depara  com  exigências  mais  complexas  que

evidenciam sua imaturidade cerebral e seus distúrbios cognitivos.

Segundo  alguns  autores,  o  álcool  seria  uma  das  principais  causas  de  déficit

neurocognitivo nas crianças em idade escolar. 

Esse quadro se caracteriza pelo déficit  de atenção e por  distúrbios de conduta,

como a ansiedade e a resistência em absorver regras sociais. Por sua vez, o baixo

rendimento escolar, que causa repetência e evasão escolar comprovadamente é um

dos fatores que favorecem o comportamento antissocial, a delinquência e a adesão

às drogas e ao crime. Como se vê, as consequências são graves.

Tudo  isso  pode  ser  evitado  através  do  trabalho  de  prevenção,  especialmente

necessário no Brasil, que é um dos maiores consumidores de bebidas alcoólicas do

mundo. Aqui, a cerveja contém a mesma quantidade de álcool puro por dose-padrão.

Uma caneca de chope equivale a uma taça de vinho, cachaça ou uísque.

Pelas razões apresentadas, solicitamos o apoio dos nobres colegas à aprovação

desta proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 358/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 845/2007)

Institui o percentual do Adicional de Risco de Vida a ser pago ao funcionário público

estadual  que  exerce  sua função  em regiões  de  baixo  índice  de  desenvolvimento

humano e alto índice de criminalidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art.  1º  -  Fica  instituído  o  Adicional  de  Risco  de  Vida  aos  funcionários  públicos

estaduais que exercem suas funções em regiões de baixo índice de desenvolvimento

humano e alto índice de criminalidade.

§  1º  -  O  Adicional  de  Risco de Vida tem natureza  remuneradora  e  não possui

caráter  indenizatório,  portanto  não  se  destina  à  reparação  de  nenhum  prejuízo

concreto nem configura ressarcimento de gastos ou reparação de danos.

§ 2º - A definição das regiões de baixo índice de desenvolvimento humano e alto

índice de criminalidade será estabelecida pelo órgão responsável do Poder Executivo.

Art. 2º - O Adicional de Risco de Vida a ser pago pelo Estado de Minas Gerais ao

funcionário  público  estadual  corresponderá  a  50%  (cinquenta  por  cento)  de  seu

vencimento.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: Podemos enxergar, nas ações que o governo do Estado vem tomando,

uma enorme preocupação em relação a questões de segurança pública.

Sabemos  que  algumas  das  principais  causas  da  violência  no  Estado  estão

diretamente relacionadas ao desemprego e à falta de oportunidade para os jovens

estudarem e se profissionalizarem.

No entanto, na luta contra esses problemas, o governo de Minas implantou uma

série de programas, como, por exemplo, o Programa de Controle de Homicídios Fica

Vivo e o Poupança Jovem, inédito no País.

O Fica Vivo!  tem como objetivo reduzir  o  número de homicídios,  favorecendo a

organização comunitária e dos jovens, aliando o trabalho a ações preventivas, que

mobilizam os jovens das comunidades, entre 12 e 24 anos, em oficinas educativas,

culturais e profissionalizantes e de patrulhamento ostensivo feito pelo Grupamento

Especializado de Áreas de Risco - Gepar - da Polícia Militar de Minas Gerais.

O Poupança Jovem é um programa que promete aumentar a freqüência do jovem

na escola em regiões de baixo Índice de Desenvolvimento Humano - IDH -, alto índice

de  criminalidade  e  alta  taxa  de  evasão  escolar,  garantindo  a  todo  aluno  que

permanecer na escola, ao final do ensino médio, receber uma poupança no valor de
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R$3.000,00. Para isso, além de passar de ano, o aluno terá que participar de diversas

atividades  extracurriculares,  oferecidas  por  programas  sociais,  culturais  e  de

capacitação.

Por  meio dessas e de  outras  atitudes,  o  governo vem conseguindo diminuir  os

índices de violência que afetam nossa sociedade. Mas, para garantirmos que tais

índices permaneçam nesses níveis, considero necessária a participação desta Casa,

em  consonância  com  o  Poder  Executivo,  na  apresentação  de  propostas  que

contribuam para o sucesso desses programas.

Para isso, é interessante pensarmos também no funcionalismo público estadual que

atua  nessas  regiões  e  que  participa  desse  processo.  Sua  realização  e  eficácia

dependem diretamente  desses  profissionais.  Os  professores,  os  trabalhadores  da

área de saúde e os demais servidores do Estado que exercem suas funções nas

regiões abrangidas por esses programas merecem incentivo por estarem prestando

seus serviços em áreas consideradas pelo próprio governo do Estado como sendo de

risco.

Em razão do exposto, este projeto de lei tem como objetivo a melhoria da qualidade

do serviço prestado por meio da valorização do funcionário público estadual, que, na

falta de um ambiente seguro de trabalho, poderá ter seu esforço e sua dedicação

compensados por uma remuneração mais justa.

Considerando a relevância desta matéria,  submeto aos meus nobres pares este

projeto de lei, pedindo sua aprovação.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 359/2011

Proíbe  o  pagamento  de  pensões  e  aposentadorias  aos  agentes  públicos  que

menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Somente serão concedidas pensões ou aposentadorias a Governadores,

Vice-Governadores e seus dependentes em caso de acidente ocorrido no exercício

do mandato e que resulte em morte ou invalidez permanente do titular  do cargo,
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observado o disposto no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Parágrafo único - A pensão decorrente de acidente nos termos do "caput", devida

ao titular ou seus dependentes legais, corresponderá ao subsídio pago ao titular do

cargo.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário, e m especial a constante da Lei

nº 1.654, de 26 de setembro de 1957, modificada pela Lei nº 3.179, de 31 de agosto

de 1964, com a redação dada pela Lei nº 6.806, de 5 de julho de 1976, alterada pelo

art. 9° da Lei nº 12.053, de 6 de janeiro de 1996, ressalvado o direito daqueles que,

na data da  publicação desta lei,  estejam recebendo os benefícios de que trata a

legislação ora revogada.

Parágrafo único - O disposto neste artigo não se aplica aos atuais beneficiários das

leis ora revogadas, desde que, no prazo de noventa dias, comprovem não possuir

nenhuma outra fonte de renda.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  É  antiga  a  luta  da  sociedade  brasileira  contra  as  aposentadorias

privilegiadas  concedidas  a  alguns  agentes  políticos  do  Estado.  Entretanto,  este

momento, nenhuma medida moralizadora foi tomada, e, a despeito da dura realidade

vivida  por  milhares  de  brasileiros,  os  detentores  de  mandato  seletivos  estaduais

continuam a se aposentar com apenas quatro anos de trabalho, como é o caso dos

ex-Governadores.

Essa prática não encontra nenhuma explicação lógica, estando alicerçada apenas

no corporativismo político que nos acompanha desde o descobrimento do Brasil. O

resultado são distorções como a instituída pela Lei nº 12.053, de 1996, que permite

aos ex-Governadores receberem, ao final de apenas 4 anos de trabalho, pensões

cujo  valor  superam  19  salários  mínimos.  Enquanto  isso,  a  grande  massa  dos

trabalhadores  brasileiros,  mesmo depois  de  batalhar  por  longos  35 anos,  tem de

enfrentar  uma  verdadeira  "via  crucis"  para  ter  direito  a  uma  aposentadoria  que,

geralmente, não passa de um salário mínimo.

Nosso projeto tem a finalidade de encerrar esta era de desigualdades, assegurando
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às pessoas que ocupam transitoriamente determinados cargos públicos direitos iguais

aos da grande massa de trabalhadores.

A matéria não encontra nenhum obstáculo de natureza constitucional, cabendo ao

Poder Legislativo a iniciativa do processo legislativo.

Esperamos que, por seu caráter moralizador, nossa proposta seja referendada e

apoiada por todos os parlamentares desta Casa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Governador  do

Estado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 4/2011 nos termos do § 2º  do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 360/2011

Cria a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do Estado de Minas

Gerais - Aesa-MG - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º - Fica criada a Agência Reguladora de Serviços de Saneamento Básico do

Estado  de Minas  Gerais  -  Aesa  -  MG,  entidade  de  natureza  autárquica  especial,

integrante da administração pública indireta, com sede e foro no Município de Belo

Horizonte  e  prazo  de  duração  indeterminado,  destinada  a  criar  mecanismos  e

instrumentos  para  a  regulação  dos  serviços  de  saneamento  básico  no  Estado  e

assistir  os titulares dos serviços de saneamento básico,  mediante delegação,  nas

funções  de  regulação  e  fiscalização  dos  serviços  delegados  aos  prestadores

delegatários.

Art.  2º  -  A Agência  de que trata  esta  lei  é  dotada de autonomia administrativa,

orçamentária e financeira e rege-se pelos princípios da universalidade, transparência,

tecnicidade, celeridade e objetividade de suas decisões.

CAPÍTULO II

DAS ATRIBUIÇÕES E DA COMPETÊNCIA

Art. 3º - É atribuição da Agência, além de outras previstas nesta lei, exercer com

independência o controle e a fiscalização do serviço de abastecimento de água e

esgotamento  sanitário  municipal,  concedido,  permitido,  autorizado,  contratado  ou
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operado  diretamente  pelo  poder  público  municipal,  visando  à  regularidade,  à

eficiência, à continuidade, à segurança, à atualidade, à generalidade, à cortesia na

sua prestação e à modicidade das tarifas.

Art. 4º - No exercício de suas atribuições, compete à Aesa-MG:

I  -  editar  normas e fazer cumprir  os instrumentos de regulação relacionados ao

serviço  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário,  assim  definidos  na

legislação pertinente;

II  -  exercer  a fiscalização do serviço de abastecimento de água e  esgotamento

sanitário;

III  -  processar  e  julgar,  na  esfera  administrativa,  os  pleitos  que  lhe  sejam

submetidos;

IV - garantir a aplicação do princípio da universalidade no uso e acesso ao serviço;

V  -  estabelecer  padrões  e  normas  para  a  adequada  prestação  do  serviço  e

atendimento aos usuários;

VI - instalar  mecanismo de recepção e apuração de queixas e reclamações dos

usuários,  que  deverão  ser  cientificados  das  providências  tomadas,  em  prazo

estabelecido em regulamento;

VII  -  adotar  as  medidas  necessárias  para  defender  os  direitos  dos usuários  do

serviço público de abastecimento de água e esgotamento sanitário;

VIII - receber as reclamações dos usuários e apurar aquelas que não tenham sido

resolvidas pelo prestador do serviço;

IX - aplicar as sanções legais, regulamentares e contratuais, nos casos de infração,

em conformidade com as normas previstas nos instrumentos de regulação;

X - analisar e autorizar os reajustes e, quando for o caso, as revisões das tarifas e

demais  contraprestações  pecuniárias  devidas  pela  prestação  do  serviço  de

abastecimento de água e esgotamento sanitário,  bem como a revisão dos demais

termos dos contratos que vierem a ser celebrados entre titular e prestador do serviço,

na forma prevista nos instrumentos de regulação;

XI  -  adotar  as  medidas que se fizerem necessárias  para assegurar  o equilíbrio

econômico e financeiro dos contratos e a modicidade tarifária, mediante mecanismos

que induzam a eficiência dos serviços e permitam a apropriação social dos ganhos de
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produtividade;

XII - recomendar ao titular a intervenção na prestação indireta do serviço, na forma

da legislação aplicável e do instrumento de regulação contratual, bem como adotar as

medidas necessárias à sua concretização;

XIII  -  recomendar  ao titular  a extinção da delegação da prestação do serviço, a

reversão dos bens vinculados e a sua imediata retomada,  na forma da legislação

aplicável  e do instrumento de regulação contratual,  bem como adotar  as medidas

necessárias à sua concretização;

XIV - propor as medidas de política setorial que considerar cabíveis;

XV -  requisitar  informações relativas  ao  serviço  público  delegado,  quando for  o

caso;

XVI  -  compor  e  deliberar,  em  esfera  administrativa,  quanto  aos  conflitos  de

interesses entre o titular do serviço, o prestador do serviço ou os usuários;

XVII - deliberar, na esfera administrativa, quanto à interpretação da legislação e de

normas  regulamentares  relativas  ao  serviço  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário;

XVIII - permitir o amplo acesso às informações sobre a prestação do serviço público

delegado  e  sobre  suas  próprias  atividades,  inclusive  por  meio  da  manutenção

atualizada de sítio na rede mundial de computadores (internet);

XIX - fiscalizar a qualidade do serviço por meio de indicadores e procedimentos a

título de amostra;

XX - auxiliar o prestador do serviço no relacionamento com os demais prestadores

de serviços públicos, com as demais autoridades municipais, estaduais e federais e

com  as  comunidades  de  usuários,  buscando  facilitar  o  alcance  dos  objetivos  da

prestação do serviço;

XXI  -  coibir  a  prestação  clandestina  do  serviço  de  abastecimento  de  água  e

esgotamento sanitário, aplicando as sanções cabíveis;

XXII - administrar os seus recursos financeiros, patrimoniais e de pessoal;

XXIII  -  prestar  contas  de  sua  administração  ao  Conselho  Consultivo  e  órgãos

competentes;

XXIV - manter estrutura funcional e organizacional adequada para a regulação e
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fiscalização dos serviços de sua competência;

XXV - decidir quanto à celebração, alteração ou extinção de seus contratos, bem

como  quanto  à  contratação,  nomeação,  exoneração  e  aplicação  de  sanções

disciplinares a seus servidores, realizando os procedimentos necessários, na forma

em que dispuser a regulamentação;

XXVI - adquirir, administrar e alienar seus bens, nos termos da lei;

XXVII - formular sua proposta de orçamento, encaminhando-a ao Poder Executivo;

XXVIII  -  opinar  sobre  eventuais  propostas  de  prorrogação  de  prazo  dos

instrumentos  de  delegação  do  serviço  de  abastecimento  de  água  e  esgotamento

sanitário;

XXIX  -  prevenir  e  reprimir  o  abuso  econômico,  ressalvada  a  competência  dos

órgãos integrantes do sistema nacional de defesa da concorrência.

§ 1º - O exercício das atividades de regulação e controle da prestação dos serviços

far-se-á  segundo  os  dispositivos  desta  lei,  de  seus  regulamentos  e  das  demais

normas  legais  pertinentes,  bem  como  dos  contratos  e  demais  instrumentos  de

delegação.

§ 2º - Para o exercício de suas atribuições, poderá a Agência valer-se de meios

próprios  e,  ainda,  obedecida a legislação,  celebrar  contratos  de direito  público  ou

convênios com outros entes administrativos, mesmo de outras esferas federativas, e

com organismos internacionais de cooperação.

§ 3º - A Agência poderá exercer as funções de regulação e fiscalização de serviços

públicos de  água e  esgoto de  titularidade de outros entes da  Federação que lhe

sejam delegadas mediante legislação específica e convênio.

CAPÍTULO III

DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Seção I

Dos Órgãos

Art. 5º - Compõem a estrutura da Aesa - MG:

I - o Conselho Consultivo;

II - a Superintendência;

III - a Secretaria Executiva;
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IV - a Ouvidoria.

Seção II

Do Conselho Consultivo

Art.  6º  -  O Conselho  Consultivo  é  o órgão de participação institucionalizada da

sociedade no processo de regulação do serviço de água e esgoto municipal.

Art. 7º - O Conselho Consultivo será composto da seguinte maneira:

I - um representante dos usuários eleito pelos Municípios;

II - um representante do prestador do serviço;

III - um representante do Poder Executivo Municipal;

IV - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais;

V  -  um  representante  da  Secretaria  de  Estado de Desenvolvimento  Regional  e

Política Urbana do Estado de Minas Gerais - Sedru.

Art. 8º - Os membros do Conselho Consultivo terão mandato de três anos, permitida

uma  única  recondução,  devendo  satisfazer,  simultaneamente,  as  seguintes

condições:

I - ser brasileiro;

II - ser maior de idade;

III - ter reputação ilibada e idoneidade moral;

IV - para os indicados pelos incisos II e III do art. 7º desta lei, ter conhecimento ou

experiência no exercício de função ou atividade profissional relevante para os fins da

Agência.

§ 1º  -  Os membros do Conselho  Consultivo serão nomeados por  ato do Poder

Executivo, a partir da indicação de cada ente representado.

§  2º  -  No caso de renúncia,  falecimento,  perda do mandato  ou  outra  forma de

vacância  ou  impedimento  definitivo  de  Conselheiro,  bem  como  de  seu  suplente,

proceder-se- á a nova nomeação para complementar o respectivo mandato.

§ 3º - O Presidente do Conselho será escolhido pelos Conselheiros e nomeado por

ato  do  Chefe  do  Executivo,  para  mandato  de  um  ano,  admitida  uma  única

recondução.

Art. 9º - Os membros do Conselho Consultivo não serão remunerados, sendo sua

participação considerada serviço relevante prestado ao Município.
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Art.  10 -  As sessões e as  deliberações do Conselho Consultivo serão públicas,

devendo a ata ser disponibilizada no sítio da Agência para consulta dos interessados

por, no mínimo, sessenta dias.

Art.  11  -  As  deliberações  do  Conselho  serão  tomadas  pelos  votos  da  maioria

simples,  presentes  a  maioria  absoluta  de  seus  membros,  cabendo ao Regimento

Interno dispor sobre a convocação de suas reuniões e sobre o seu funcionamento.

Parágrafo único - Em caso de empate, prevalecerá para fins de deliberação o voto

qualificado do Presidente do Conselho.

Art. 12 - Compete ao Conselho Consultivo:

I  -  participar  da elaboração e acompanhar  a execução da Política  Municipal  de

Saneamento Básico;

II - acompanhar o cumprimento das metas fixadas nos instrumentos de prestação

dos serviços;

III - analisar as normas relacionadas com a operação e a prestação do serviço de

abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário  e,  quando  for  o  caso,  propor

alterações, sempre acompanhadas de exposição de motivos;

IV -  opinar  sobre as  propostas de alteração da estrutura das tarifas,  reajuste e

revisão  destas,  bem  assim,  das  que  digam  respeito  a  quaisquer  outros  valores

cobrados dos usuários pela prestação dos serviços;

V - elaborar e aprovar o seu regimento interno;

VI - conhecer e opinar sobre os regulamentos editados pela Aesa - MG, bem como

sobre suas modificações;

VII - conhecer e opinar sobre a proposta de orçamento anual da Aesa - MG, e seu

relatório anual de prestação de contas;

VIII - convidar membros da Superintendência, funcionários da Agência ou terceiros

para prestar esclarecimentos sobre as matérias de sua competência;

IX  -  conhecer  e  opinar  sobre  denúncias  ou  representações  relativas  a  atos

praticados por Superintendentes da Agência, recomendando, quando for o caso, a

instauração dos competentes processos de apuração e punição.

Seção III

Da Superintendência
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Art. 13 - A Superintendência é o órgão deliberativo da Agência, responsável pela

execução e coordenação das atividades a ela atribuídas.

Art.  14  -  Ficam  criados  os  cargos  abaixo  relacionados  para  comporem  a

Superintendência, para cumprir mandatos não coincidentes de quatro anos, permitida

uma única recondução, ressalvado o que dispõe o art. 44.

I - um Superintendente-Geral;

II - um Superintendente Técnico;

III - um Superintendente Administrativo-Financeiro.

§  1º  -  A  nomeação  dos  membros  da  Superintendência  depende  de  prévia

aprovação  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado  de  Minas  Gerais,  após  sabatina

individual em sessão pública.

§  2º  -  Em  caso  de  vacância  no  curso  do  mandato,  este  será  completado  por

sucessor investido na forma prevista neste artigo.

Art. 15 - Os membros da Superintendência deverão satisfazer simultaneamente os

seguintes requisitos:

I - ser brasileiro;

II - ser maior de idade;

III - ter idoneidade moral e reputação ilibada;

IV - ter formação universitária;

V -  ter  conceito elevado no campo da especialidade do cargo para o qual  será

nomeado;

VI - não ter relação de parentesco, por consanguinidade ou afinidade, em linha reta

ou  colateral,  até  o  terceiro  grau,  com  os  agentes  políticos  relacionados  ou  com

acionista, dirigente ou administrador de empresa regulada.

Art.  16  -  Os  membros  da  Superintendência  somente  perderão  o  mandato  em

decorrência de renúncia, de condenação criminal,  de condenação por improbidade

administrativa  transitada  em  julgado  ou  de  decisão  definitiva  em  processo

administrativo disciplinar.

Art. 17 - É vedado ao Superintendente e aos membros da Superintendência, pelo

prazo de um ano, a contar da data de extinção do respectivo mandato ou do seu

afastamento por qualquer motivo, exercerem direta ou indiretamente qualquer cargo
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ou  função  de  controlador,  superintendente,  administrador,  gerente,  preposto,

mandatário,  prestador  de  serviço  ou  consultor  de  prestador  do  serviço  público

regulado pela Aesa - MG.

Art.  18  -  Com  exceção  daquelas  atribuídas  ao  Conselho  Consultivo,  cabe  à

Superintendência exercer todas as competências compreendidas nas atribuições da

Aesa - MG.

Subseção I

Das Competências do Superintendente

Art. 19 - Ao Superintendente da Aesa - MG, além das atribuições definidas nesta lei

e no regimento interno, caberão as seguintes competências:

I - representar a Agência em juízo e fora dele, firmando, em conjunto com outro

membro  da  Superintendência,  os  contratos,  convênios  e  acordos,  inclusive  a

constituição de mandatários para representá-la judicialmente;

II - subscrever os editais de licitação e os respectivos contratos administrativos e

seus aditamentos, quando for o caso;

III - assinar cheques, em conjunto com outro Superintendente ou com outro servidor

especialmente designado pela Superintendência;

IV  -  dirigir  e  administrar  todos  os  serviços  da  Agência,  expedindo  os  atos

necessários ao cumprimento de suas decisões e da Superintendência, respeitadas as

competências dos demais Superintendentes;

V - publicar as normas e resoluções originadas na Superintendência;

VI - firmar os termos aditivos aos instrumentos de regulação contratual;

VII  -  encaminhar  ao  Conselho  Consultivo  os  assuntos  que  devam  ser  de  seu

conhecimento;

VIII - dar publicidade e remeter os balancetes contábeis, mensalmente, ao Poder

Executivo e à Assembleia Legislativa;

IX - decidir os procedimentos disciplinares, aplicando as penas correspondentes;

X - praticar os atos de gestão de pessoal, autorizar e homologar concursos, efetivar

contratações  e  rescisões  de  contratos  de  trabalho,  podendo  os  demais  atos  ser

delegados a outro Superintendente;

XI - praticar os demais atos determinados no Regimento Interno da Agência.
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Subseção II

Das Competências dos Superintendentes Técnico e Administrativo - Financeiro

Art.  20  -  A estruturação  e  a  organização  dos  trabalhos  dos  Superintendentes

Técnico  e  Administrativo-Financeiro  serão estabelecidas  no  Regimento  Interno  da

Aesa - MG, a ser elaborado e aprovado pela sua Superintendência.

§ 1º - Compete ao Superintendente Técnico realizar os procedimentos necessários

às  atividades  atinentes  a  políticas  regulatórias,  padrões  de  serviços,  fiscalização

técnica  das  entidades  reguladas,  entre  outros  fatores,  por  meio  de  indicadores  e

instrumentos  que  forem  necessários,  além  de  outras  atribuições  que  lhe  sejam

conferidas pelo Regimento Interno da Aesa - MG.

§  2º  -  Compete  ao  Superintendente  Administrativo-Financeiro  as  atividades

atinentes a administração de pessoal, execução orçamentária, receita, contabilidade,

administração de material, administração patrimonial, comunicações administrativas,

administração  de  transportes  e  atividades  complementares  da  Agência,  além  de

outras atribuições que lhe sejam conferidas pelo Regimento Interno da Aesa - MG.

Seção IV

Da Ouvidoria e da Secretaria Executiva

Art. 21 - A Ouvidoria é o órgão encarregado de receber as reclamações, críticas ou

sugestões dos usuários do serviço público de abastecimento de água e esgotamento

sanitário, dando-lhes adequado encaminhamento.

§ 1º - Fica criado o cargo em comissão de Ouvidor da Aesa - MG, a ser nomeado

pelo Superintendente-Geral.

§  2º  -  As  funções  de  ouvidoria  serão executadas,  no exercício  de  2009,  pelos

Superintendentes  Técnico  e  Administrativo-Financeiro,  de  forma  alternada,  por

período a ser definido no Regimento Interno e, a partir de 2010, pelo servidor Ouvidor.

Art.  22  -  A Secretaria  Executiva  é  o  órgão  encarregado  de  dar  assistência  à

Superintendência, dirigir, organizar e dar andamento aos serviços da Secretaria da

Agência.

Art.  23  -  Os  profissionais  indicados  para  ocupar  os  cargos  da  Administração

Superior, aos quais se refere o § 1° do art. 9° des ta lei, serão pré-qualificados por

comissão competente, conforme disciplinado em regulamento.
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Art.  24  -  A  Ouvidoria  e  a  Secretaria  Executiva  terão  sua  organização,  seu

funcionamento e suas atribuições definidos no Regimento Interno da Agência.

CAPÍTULO IV

DAS RECEITAS, DO REGIME FINANCEIRO E DO PATRIMÔNIO

Art. 25 - O Poder Executivo Estadual custeará as despesas da Aesa - MG, relativas

à  manutenção,  aos  serviços  e  aos  investimentos,  bem  como  aos  custos  de

fiscalização e regulação, objeto desta lei.

Art. 26 - Constituem receitas da Agência:

I - as dotações consignadas no orçamento do Estado;

II - outras receitas.

§  1º  -  Todos  os  recursos  mencionados  no  “caput”  deverão  ser  creditados

diretamente à Agência, para a sua direta gestão orçamentária e financeira.

§ 2º - Os valores pertencentes à Aesa - MG, uma vez apurados administrativamente

e não pagos no prazo estipulado, serão inscritos na dívida ativa da própria Agência.

§  3º  -  A inscrição  na  dívida  ativa  da  Agência  servirá  de  título  executivo  para

cobrança administrativa ou judicial.

Art. 27 - O Superintendente Geral da Aesa - MG submeterá anualmente ao Poder

Executivo Estadual sua previsão de receitas e despesas para o exercício seguinte,

visando a sua incorporação na Lei Orçamentária anual.

Parágrafo  único  -  As  propostas  orçamentárias  deverão  ser  acompanhadas  do

planejamento  plurianual  das  receitas  e  despesas,  visando  ao  seu  equilíbrio

orçamentário e financeiro nos quatro anos subsequentes.

Art. 28 - As dotações orçamentárias da Agência e sua programação orçamentária e

financeira  de  execução  deverão  observar  os  limites  legais  para  movimentação  e

empenho.

Art.  29 -  Observadas as normas legais  do regime financeiro  das autarquias,  os

recursos  serão  administrados  diretamente  pela  Agência,  por  meio  de  contas

bancárias  movimentadas  pela  assinatura  conjunta  do  Superintendente-Geral  e  do

Superintendente Administrativo - Financeiro.

Art.  30  -  Constituem  patrimônio  da  Aesa  -  MG  os  bens  e  direitos  de  sua

propriedade, os que lhe forem conferidos ou os que venha a adquirir ou incorporar.
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CAPÍTULO V

DOS RECURSOS HUMANOS

Art.  31  -  Os  cargos  de  Superintendente-Geral,  Superintendente  Técnico  e

Superintendente Administrativo-Financeiro, a que se refere o art. 14 desta lei, serão

exercidos  a  título  de  mandato  por  tempo  certo,  percebendo  os  seus  ocupantes,

qualificados como agentes políticos, os subsídios a serem previstos.

Art. 32 - Para o desempenho de suas atividades, a Aesa-MG poderá requisitar ou

receber mediante cessão, por meio de convênio, servidores efetivos do Estado ou de

outras esferas de governo.

Art. 33 - O pessoal admitido será regido pela CLT e vinculado ao Regime Geral de

Previdência Social.

Art.  34 -  A Aesa-MG poderá contratar especialistas para executar  trabalhos nas

áreas temática,  ambiental,  econômica e jurídica,  por  projetos  ou prazos limitados,

observada a legislação aplicável.

CAPÍTULO VI

DA ATIVIDADE NORMATIVA

Art.  35 -  Os atos da Agência deverão ser sempre acompanhados da exposição

formal dos motivos que os justifiquem.

Art. 36 - Os atos normativos somente produzirão efeito após a sua publicação na

imprensa oficial e, aqueles de alcance particular, após a correspondente notificação.

Art. 37 - Todos os atos de regulação administrativa, devem ser editados por meio de

atos administrativos normativos da Agência.

CAPÍTULO VII

DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Art.  38  -  Os prestadores de serviços regulados pela Aesa -  MG que venham a

incorrer  em  alguma  infração  às  leis,  regulamentos,  contratos  e  outras  normas

aplicáveis,  ou,  ainda,  que  não  cumpram adequadamente  as  ordens,  instruções  e

resoluções da Agência, sujeitam-se às sanções previstas nesta lei, na Lei nº 8.987, de

1995, na Lei nº 9.074, de 1995, na Lei nº 8.666, de 1993, e nos instrumentos de

delegação e outorga dos serviços regulados.

Art. 39 - A inobservância desta lei ou das demais normas aplicáveis, bem como dos
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deveres decorrentes dos instrumentos de outorga dos serviços, sujeitará os infratores

às seguintes sanções aplicáveis pela Agência, sem prejuízo das de natureza civil e

penal:

I - multa;

II - caducidade;

III - declaração de inidoneidade.

Parágrafo único - As sanções previstas poderão ser aplicadas cumulativamente.

Art. 40 - À concessionária ou delegatária do serviço de abastecimento de água e

esgotamento sanitário é vedado, pelo prazo de cinco anos, contados da assinatura do

contrato de concessão, admitir  em seus quadros ou, de qualquer forma, contratar,

ainda que indiretamente, os serviços de qualquer pessoa que tenha ocupado cargo

eletivo,  de  direção,  assessoramento  ou  provimento  comissionado  junto  ao  Poder

Concedente.

Parágrafo  único  -  O  descumprimento  da  proibição  prevista  no  “caput”  sujeita  a

concessionária à pena de multa de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) por admissão,

por mês, imediatamente quando identificado, enquanto durar a contratação ilegal.

Art.  41  -  Nenhuma  sanção  será  aplicada  sem  o  devido  processo  legal,  a  ser

realizado nos termos desta lei e dos demais instrumentos de regulação pertinentes.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art.  42 - É assegurado a qualquer pessoa o direito de peticionar ou de recorrer

contra ato de membro da Aesa - MG, devendo a decisão a respeito da petição ou do

recurso  ser  proferida  em  até  trinta  dias,  prorrogáveis  por  igual  período,

justificadamente.

Art. 43 - A Agência diligenciará para resolver, na esfera administrativa, divergências

e conflitos  que vierem a  surgir  entre  prestador  do  serviço,  poder  concedente  (ou

titular) do serviço ou usuários.

Parágrafo  único  -  Ato  normativo  da  Agência  disporá  sobre  os  procedimentos  a

serem adotados para a solução de divergências e conflitos entre prestador de serviço,

poder concedente ou usuários.

Art. 44 - A Advocacia-Geral do Estado representará a Agência RMBH nos processos
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judiciais em que esta for parte ou interessada até a implantação de sua Procuradoria

Jurídica, que atuará segundo as diretrizes técnicas do Advogado-Geral.

Art. 45 - Na primeira gestão da autarquia, visando implementar a transição para o

sistema de mandatos não coincidentes, o Superintendente-Geral será investido para

um  mandato  de  três  anos,  o  Superintendente  Administrativo-Financeiro  para  um

mandato de dois anos e o Superintendente Técnico para mandato de quatro anos,

podendo  todos  ser  reconduzidos,  conforme  art.  14  desta  lei,  para  um  mandato

consecutivo de quatro anos.

Art. 46 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Paulo Guedes

Justificação:  A criação  de  entidade  ou  agência  reguladora  e  fiscalizadora  dos

serviços de saneamento básico está em conformidade com o disposto na Lei Federal

nº 11.445, de 5/1/2007, que dispõe sobre a política de saneamento básico.

O diploma normativo,  que é  um marco regulatório  do  saneamento  no  Brasil,  é

aplicável a todos os Estados e Municípios e estabelece as diretrizes nacionais para

os serviços. A lei federal determina que o titular dos serviços de saneamento básico -

que compreendem abastecimento de água potável, esgotamento sanitário, limpeza

urbana e manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais - são os

Municípios,  que  podem  delegar  a  organização,  a  regulação,  a  fiscalização  e  a

prestação desses serviços.

É estabelecendo contratos com os Municípios que a Companhia de Saneamento

Básico do Estado de Minas Gerais - Copasa-MG - atua na prestação dos serviços de

abastecimento de água e tratamento de esgoto. Entretanto, não tem ela, tampouco a

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Regional e Política Urbana, competência

ou delegação para atuar como organizadora, reguladora ou fiscalizadora do serviço.

Esses  papéis,  imprescindíveis  para  o  funcionamento  do  sistema  de  saneamento

básico  em  âmbito  estadual,  devem  ser  exercidos  pela  entidade  ou  agência

reguladora,  especialmente criada,  no âmbito municipal,  regional  ou estadual,  para

acompanhar a prestação dos serviços e o cumprimento dos planos de saneamento. A

lei federal de saneamento reserva todo um capítulo com normas para a regulação do



959
____________________________________________________________________________

setor, não sendo admissível que, transcorridos mais de dois anos da entrada em vigor

da lei, Minas Gerais não tenha ainda constituído esse órgão.

Cumpre  ressaltar  a  necessidade  de  criação  da  entidade  reguladora  que,  entre

outras responsabilidades, tratará da regulação normativa dos serviços com a adoção

de  critérios  econômicos,  sociais  e  técnicos,  definirá  as  tarifas  e  as  medidas  que

possam evitar o abuso do poder econômico, bem como fiscalizará as atividades dos

prestadores com vistas à satisfação dos usuários dos serviços.

Ademais, a Lei nº 11.445, de 2007, prevê que a entidade reguladora definirá a pauta

das revisões tarifárias, ouvindo os titulares dos serviços, os usuários e os prestadores

de  serviços.  Também  define  que  essas  revisões  serão  periódicas,  objetivando  a

distribuição  dos  ganhos  de  produtividade  com  os  usuários  e  a  reavaliação  das

condições de mercado; e extraordinárias, quando se verificar a ocorrência de fatos

não previstos no contrato, fora do controle do prestador dos serviços, que alterem o

seu equilíbrio econômico-financeiro.

Portanto, a consequência da ausência de regulação do sistema e da agência é a

prejudicialidade do interesse público e da garantia dos direitos sociais dos cidadãos,

usuários efetivos ou potenciais dos serviços de saneamento básico. A fiscalização do

cumprimento  dos  direitos  e  obrigações  dos  titulares  dos  serviços  de  saneamento

básico e de prestadores delegatórios, como a Copasa-MG, também sofre os efeitos

da inexistência da agência.  Nas últimas três revisões tarifárias da estatal  mineira,

diversas diretrizes da lei nacional de saneamento deixaram de ser observados, em

prejuízo dos consumidores. Os usuários e os titulares do serviços não foram ouvidos

durante o processo,  e as  tarifas  foram elevadas em índices superiores  à inflação

registrada no período. Da mesma forma, a distribuição de ganhos de produtividade

não foi observada pela Copasa ao se aplicarem as novas tarifas dos serviços públicos

de abastecimento de água e esgoto. Isto é, ao invés de a coletividade de usuários ser

beneficiada, como determina a lei, com a distribuição dos ganhos, é ela que paga

pela  lucratividade que beneficia  acionistas,  muitos dos quais  bancos e  fundos  de

pensão.  Ademais,  as  novas  tarifas  não  observaram  as  exigências  de  clareza  e

objetividade  ao  atrelar  os  reajustes  para  o  fornecimento  de  água  à  revisão  dos

valores cobrados para o tratamento de esgoto, mantida, desde 2006, em um duvidoso
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patamar de 60%.

Visando  reparar  essa  lacuna,  o  Ministério  Público  do  Estado,  por  meio  da

Procuradoria de Defesa do Consumidor,  propôs ação civil  pública em desfavor da

Copasa  e  do  Estado,  contra  os  reajustes  aplicados  nos  últimos  anos,  de  forma

irregular.  Em  dezembro  de  2008,  em  recurso  contra  liminar,  o  Ministério  Público

requereu como medida urgente que o Estado fosse proibido de conceder e a Copasa

proibida  de  aplicar  reajustes  de tarifas  de  água e esgoto,  até que fosse criada a

entidade reguladora dos serviços de saneamento básico, uma vez que, somente ela,

por  atuar  com  independência  decisória,  autonomia  administrativa,  financeira  e

orçamentária e transparência,  tecnicidade,  celeridade e objetividade das decisões,

tem condições de determinar, as tarifas ouvindo todos os interessados, especialmente

os usuários.

Não  resta  dúvida,  portanto,  quanto  à  necessidade  de  criação  da  entidade

reguladora e fiscalizadora dos serviços de saneamento básico no âmbito do Estado.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 361/2011 

Dispõe sobre a discriminação, de forma transparente, dos impostos incidentes nas

mercadorias e nos serviços.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - As notas fiscais emitidas no âmbito do Estado de Minas Gerais deverão

conter,  de  forma  discriminada,  detalhada  e  visível,  os  valores  de  todas  as

modalidades de impostos  incidentes  nas mercadorias  e  nos  serviços,  de forma a

deixar transparente ao consumidor quanto paga por cada um deles.

Art.  2º  -  A inobservância  do  disposto  no  art.  1º  sujeitará  o  infrator  às  sanções

administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 1990, a serem aplicadas pelos

órgãos  de  proteção  e  defesa  do  consumidor  competentes,  sem  prejuízo  das

eventuais sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues



961
____________________________________________________________________________

Justificação: Tanto os consumidores quanto os comerciantes e empresários clamam

pela  clareza na discriminação dos  valores relativos a cada imposto  incidente  nas

mercadorias e nos serviços. Trata-se de uma maneira de dar transparência ao efetivo

valor cobrado e o valor destinado aos impostos.

Este projeto se encontra em consonância com a competência concorrente atribuída

aos Estados para legislar sobre matéria de defesa do consumidor, nos termos do art.

24, V, da Constituição Federal. Também merece destaque o fato de esta proposição

possuir natureza jurídica de regra de defesa do consumidor, e não de regra tributária,

já  que  não  modifica,  tampouco  disciplina,  nenhum  imposto.  Apenas  obriga  a

esclarecer ao consumidor o valor dos tributos que está recolhendo.

Nosso objetivo é propor um instrumento de cidadania, pois deixará claro ao cidadão

mineiro o valor que, diariamente, transfere para os cofres públicos.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 12/2011 nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 362/2011 

Acrescenta o art. 7º-A à Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, que institui sistema

de reserva de vagas na Universidade do Estado de Minas Gerais -  Uemg -  e na

Universidade Estadual de Montes Claros - Unimontes - para o grupo de candidatos

que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - A Lei nº 15.259, de 27 de julho de 2004, fica acrescida do seguinte art. 7º-A:

“Art.  7º-A -  É  vedada a cobrança,  dos  estudantes beneficiados  pela  reserva  de

vagas de que trata esta lei, de taxa de matrícula ou qualquer quantia financeira para a

participação nas atividades acadêmicas.”.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  pretende  incluir  dois  parágrafos  no  art.  1º  da

mencionada  lei,  assegurando  aos  candidatos  que  eventualmente  venham  a  se

beneficiar  da  reserva  de  cotas  estabelecida  na  lei  a  gratuidade  na  inscrição  no

processo seletivo para o ingresso na faculdade. Deseja-se, ainda, vedar a cobrança
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de qualquer taxa,  como, por exemplo, a taxa de matrícula dos alunos segundo o

critério de reserva de cota estabelecido na lei.

A vedação da cobrança de taxa de matrícula  dos beneficiados pelo  sistema de

cotas e a sua participação em programas de assistência estudantil são propostas que

não encontram óbices de natureza jurídica. Sabe-se que, com frequência, as taxas de

matrícula cobradas no início de cada período letivo são questionadas no Judiciário,

mas não há jurisprudência consolidada sobre a matéria. Ademais, o projeto não as

está instituindo, pelo contrário, está eximindo alunos carentes de seu pagamento.

Por tratar-se de matéria relevante, conto com o apoio dos meus pares para aprovar

esta proposição.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 161/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 363/2011

Acrescenta dispositivos à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999, que torna

obrigatória a comunicação dos repasses de recursos financeiros estaduais para os

Municípios às respectivas câmaras municipais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 3º da Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999,

o seguinte parágrafo único:

“Art. 3º - (...)

Parágrafo único - Os dados de que trata este artigo deverão conter:

I - valor do último repasse ou transferência ocorrida; 

II - valor discriminado por mês e o acumulado até o mês anterior do exercício em

curso;

III - valor discriminado por mês e valor total dos cinco exercícios anteriores.”.

Art. 2º - Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999, o seguinte

art. 4º-A:

“Art.  4º-A -  Fica  assegurado  a  todo  cidadão  o  direito  à  obtenção,  por  meio  da

internet, de informações sobre as atividades da administração pública, ressalvadas

aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado.
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§ 1º - Para os fins do disposto no “caput” deste artigo, o Estado manterá endereço

eletrônico para acesso direto dos cidadãos.

§  2º  -  As  solicitações  de informação  feitas  mediante  endereço eletrônico  serão

registradas, analisadas, respondidas e arquivadas”.

Art. 3º - Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999, o seguinte

art. 4º-B:

“Art.  4º-B - Os órgãos e as entidades da administração pública dos Poderes do

Estado disponibilizarão e manterão atualizadas na internet as seguintes informações:

I - resumo dos contratos realizados por órgão e entidade, com os seguintes dados:

a) objeto do contrato;

b) valor do contrato e do empenho;

c) número do processo de licitação ou de sua dispensa ou inexigibilidade;

d) data da publicação do contrato no órgão oficial dos Poderes do Estado;

II - valor da remuneração paga aos agentes públicos ativos e inativos, discriminado

por cargo, emprego ou função, especificando-se a quantidade de ocupantes de cada

cargo, emprego ou função;

III -  investimentos do Estado nos mais diversos setores, que incluirão os valores

orçados, as atualizações monetárias porventura efetuadas, o estágio de execução de

obra ou de investimento e do processo licitatório, com a identificação da empresa

contratada, dos Municípios envolvidos, do valor total e do valor desembolsado;

IV  -  relatórios  sucintos,  em  linguagem  acessível,  sobre  a  situação  econômico-

financeira do Estado;

V - informações sobre a execução orçamentária e financeira do Estado, políticas e

programas  setoriais  e  globais,  com  dados  discriminados  segundo  as  diversas

políticas públicas. 

§ 1º - Os órgãos da administração direta e as entidades da administração indireta

devem  gerar  e  tornar  disponíveis  dados  relativos  à  execução  orçamentária  e  ao

desenvolvimento das ações de sua competência, observado o disposto nesta lei, para

utilização de qualquer interessado.

§ 2º - Cada órgão e entidade exporá suas informações em sua página na internet

de forma clara, padronizada, atualizada e de modo a possibilitar acesso fácil e rápido.
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§ 3º - A alimentação dos dados deverá ser feita até o sétimo dia útil de cada mês.

§  4º  -  Os  dados  disponíveis  em  forma técnica  deverão  ser  acompanhados  de

informativos que facilitem a compreensão das pessoas leigas.

§  5º  -  Os  órgãos  e  as  entidades  administrativas  devem  tomar  as  medidas

necessárias para garantir que as informações sejam prestadas de forma eficiente.”.

Art. 4º - Fica acrescentado à Lei nº 13.367, de 30 de novembro de 1999, o seguinte

art. 4º-C:

“Art. 4º-C - Os serviços de atendimento ao cidadão terão, no todo ou em parte, sua

versão na internet.”. 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  Esta  proposição  visa  precipuamente  à  democratização  das

informações,  com  o  objetivo  de  contribuir  para  a  efetivação  dos  princípios  da

moralidade e da publicidade, que devem nortear a administração pública.

Tramitou  nesta  Casa  Legislativa  proposta  com  o  mesmo  intuito,  na  legislatura

anterior.  De  autoria  do  Deputado Welliton  Prado,  o  Projeto  de  Lei  nº  1.015/2007

recebeu pareceres favoráveis de todas as comissões,  mas não foi apreciado pelo

Plenário. 

Em suma, o projeto de lei, que esperamos seja aprovado, tem o intuito de conferir

maior  transparência  aos  atos  praticados  pela  administração,  estabelecendo  para

todos  os  órgãos  e  entidades  a  obrigação  de  disponibilizarem:  a)  informações  às

câmaras municipais sobre repasses de recursos do Estado aos Municípios, oriundos

de transferências obrigatórias ou voluntárias, as quais serão veiculadas também na

internet;  b)  informações  de  interesse  público,  tais  como  dados  sobre  licitações,

contratos e convênios; c) a relação das obras em execução e respectivas empresas

contratadas; d) a remuneração paga aos agentes públicos, discriminada por cargos e

número de servidores neles lotados; e) relatórios sucintos e em linguagem acessível

sobre a situação econômico-financeira do Estado; f) informações sobre a execução

orçamentária e financeira do Estado, políticas e programas setoriais e globais, com

dados discriminados segundo as diversas políticas públicas.

É  certo  que  somente  com  a  disponibilização  de  informações  sobre  os  atos
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praticados  será  possível  ampliar  a  participação  da  população,  exercer  o  controle

social e a fiscalização. Não há maneira mais eficaz de fiscalizar do que o controle,

feito  diretamente  pelos  cidadãos,  dos  atos  praticados  pela  administração  pública.

Entretanto, esse controle somente é possível se o cidadão dispõe de instrumentos

que tornem os atos praticados realmente transparentes, de conhecimento público.

Além de estar ancorada em princípios constitucionais, a proposta encontra amparo

na Lei de Responsabilidade Fiscal,  que, ao tratar do controle e da fiscalização da

gestão dos recursos públicos, dispôs que “a transparência será assegurada mediante

incentivo à participação popular e a divulgação de dados referentes à gestão fiscal

em meios eletrônicos”.

A redação proposta, que, como relatado, já foi objeto de discussão nas comissões

da  Assembleia,  disciplina  toda  a  matéria  relevante  para  a  transparência  na

administração pública,  consolidando atos  e iniciativas dispersas e incompletas  em

leis, decretos, resoluções e portarias de diversos órgãos que já disponibilizam dados

na internet e em publicações impressas. Por essas razões, faço um apelo aos ilustres

pares pela aprovação deste projeto a bem da transparência na administração pública.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 22/2011 nos termos do § 2º do art.  173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 364/2011

Dispõe sobre o apoio do Estado à constituição de reserva legal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A constituição  de  reserva  legal  em  propriedades  e  posses  rurais,  nos

termos do art.  17 da  Lei  nº  14.309,  de  19 de junho de 2002,  será  apoiada pelo

Estado, ao qual compete:

I  -  instituir  programas, projetos e planos voltados para a constituição de reserva

legal e fiscalizar sua execução;

II - financiar, total ou parcialmente, projetos de constituição de reserva legal;

III - oferecer suporte técnico na elaboração e implantação dos projetos;

IV - fornecer mudas a preço de custo ou gratuitamente.

Parágrafo único - A aprovação de projeto de constituição de reserva legal depende
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de parecer prévio do órgão responsável.

Art. 2º - Para a obtenção do apoio a que se refere o art. 1º desta lei, os proprietários

e posseiros rurais deverão solicitar seu cadastramento ao Poder Executivo.

§ 1º - É vedado, nas hipóteses estabelecidas em regulamento, o cadastramento de

proprietário ou posseiro rural inscrito em dívida ativa por infração à legislação de meio

ambiente.

§ 2º - Será suspenso do cadastro, por prazo de, no mínimo, um ano, o proprietário

ou  posseiro  rural  que  deixar  de  cumprir  o  cronograma  estabelecido  para  a

implantação  do  projeto  de  constituição  de  reserva  legal,  ressalvados  os  casos

devidamente justificados, na forma do regulamento.

Art. 3º - O financiamento, parcial ou total, pelo Estado, de projeto de constituição de

reserva legal em propriedades e posses rurais será feito com recursos do Fundo de

Desenvolvimento  Rural  -  Funderur  -,  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -

Fhidro - e de outras fontes existentes ou criadas para essa finalidade.

Art.  4º  -  No planejamento das ações a que se refere o art.  1º,  o  poder  público

observará:

I  -  a  preferência  para  as  regiões  identificadas  como  prioritárias  para  fins  de

constituição de reserva legal;

II  -  o  atendimento  prioritário  de  proprietários  e  posseiros  rurais  de  escassas

condições econômicas;

III - a ordem cronológica das solicitações de cadastramento.

Art. 5º - Para a consecução do disposto nesta lei, o poder público poderá firmar

acordo  ou  convênio  com  órgãos  e  entidades  da  União  e  dos  Municípios  e  com

organizações não governamentais.

Art. 6º - A pena de multa por infração à legislação florestal poderá ser substituída, a

juízo  da  autoridade  competente,  pela  implantação  de  projeto  de  constituição  de

reserva legal.

Parágrafo único -  A pena comutada será restabelecida, integral ou parcialmente,

caso  o  beneficiário  deixar  de  cumprir  as  condições  fixadas  pela  autoridade

competente.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues 

Justificação: O Código Florestal Brasileiro exige que o agricultor reserve 20% de

sua  área  para  constituição  da  chamada  reserva  legal.  Ocorre  que  muitas

propriedades não têm condições de atender a essa exigência, principalmente quando

o terreno está ocupado com cultura permanente, o que dificulta a eliminação de parte

da lavoura para se formar uma reserva. Além disso, é elevado o custo financeiro de

sua formação, mesmo porque os agricultores encontram-se descapitalizados e com

dificuldades para executarem gastos extemporâneos.

Em  face  de  dispositivos  legais,  os  agricultores  não  podem  comercializar  a

propriedade nem mesmo contrair empréstimo bancário para aquisição de insumos ou

comercialização  da  safra  caso  não  apresentem  a  averbação  da  área  relativa  à

reserva legal.

No entanto, já existe um consenso no Ministério Público quanto à possibilidade de o

agricultor adquirir uma área na mesma microbacia hidrográfica onde se localize sua

propriedade, atendendo assim às disposições legais do Código Florestal Brasileiro.

A reserva legal, considerada necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à

conservação  e  reabilitação  dos  processos  ecológicos,  à  conservação  da

biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas, é um benefício para

toda a sociedade.

Assim,  o  custo  da  melhoria  das  condições  do  ar  e  da água  não  deverá  recair

somente sobre o produtor rural. A sociedade como um todo deverá pagar por isso,

sendo pois o Programa de caráter social, de custo social, bancado pelo governo.

Com ele, o Estado criaria condições de incentivar os agricultores, bem como de dar-

lhes amparo para atender à legislação vigente, apoiando a produção agropecuária,

fonte de emprego, de renda e de arrecadação.

* - Semelhante proposição foi apresentada anteriormente pelo Deputado Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 125/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 365/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 866/2007)

Dispõe  sobre  a  concessão  de  gratuidade  no  serviço  de  transporte  coletivo

intermunicipal  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  e  às  com  idade  superior  a

sessenta e cinco anos e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedida gratuidade no serviço de transporte coletivo intermunicipal

às pessoas portadoras de deficiência e às com idade superior a sessenta e cinco

anos.

Parágrafo  único  -  Considera-se  pessoa  portadora  de  deficiência,  para  fins  do

disposto  nesta  lei,  aquela  que  apresente  desvantagem  quanto  à  orientação,  à

independência  física  e  à  mobilidade  ou  de  ordem  neuropsíquica,  que  acarrete

dificuldade para o exercício de ocupação habitual, para a interação social ou para a

independência econômica, em caráter permanente, nos termos da Lei nº 13.465, de

12 de janeiro de 2000.

Art. 2º - Nos casos em que for necessária, a gratuidade no serviço de transporte

coletivo intermunicipal será estendida a um acompanhante do beneficiário referido no

art. 1º.

Art. 3º - A concessão da gratuidade estabelecida nesta lei é condicionada à prova,

pelo beneficiário, da condição de idoso ou de portador de deficiência, podendo, nos

termos do regulamento, ser-lhe exigida documentação comprobatória de idade ou de

deficiência.

§ 1º - A gratuidade estabelecida nesta lei tem caráter pessoal e intransferível.

§ 2º - O beneficiário ou acompanhante que não observar as normas pertinentes ao

Serviço  de  Transporte  Coletivo  Rodoviário  Intermunicipal  poderá  ter  suspenso  o

direito à gratuidade, por prazo não superior a noventa dias.

Art. 4º - Nos casos em que a aplicação do disposto nesta lei ocasionar excessivo

ônus sobre os contratos de concessão em curso, o concessionário terá direito ao

reequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

§ 1º - Na hipótese do “caput”,  a comprovação do ônus excessivo será realizada

mediante  a  apresentação,  pelo  concessionário,  de  informações  e  dados  que
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evidenciem a incidência de custo operacional adicional sobre execução do contrato.

§  2º  -  O deferimento  administrativo  do  reequilíbrio  econômico-financeiro  de que

trata este artigo somente ocorrerá após a comprovação referida no § 1º e mediante

processo  administrativo,  no  qual  seja  assegurado  a  usuário  ou  a  entidade

representativa de usuários o direito de se manifestar.

§  3º  -  As  informações  e  os  dados  apresentados  nos  termos  do  §  1º  serão

submetidos a consulta pública, por prazo não inferior a quinze dias.

Art. 5º - Os editais de licitação e os respectivos contratos de concessão de serviço

de transporte coletivo urbano celebrados após a vigência desta lei conterão cláusula

dispondo sobre a inclusão da gratuidade referida no art. 1º na formação do preço e

dos demais elementos econômicos relativos à contratação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Fica revogada a Lei nº 9.760, de 20 de abril de 1989.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  discorre  sobre  conceitos  e  meios

necessários à concessão de gratuidade no transporte coletivo intermunicipal ao idoso

e ao portador de deficiência, substituindo a legislação hoje existente sobre a matéria.

Insere-se, assim, no contexto da promoção de políticas públicas orientadas para a

concretização de princípios e diretrizes constitucionais relacionados à integração do

indivíduo hipossuficiente à sociedade.

O  projeto  cuida  de  definir  a  condição  de  portador  de  deficiência  para  fins  de

percepção  de  passe  livre  no  transporte  coletivo  intermunicipal,  remetendo-o  a

regulação  específica  editada  pelo  Estado  no  ano  2000  e  prevê,  ainda,  regras

procedimentais básicas acerca da concessão do benefício, incluindo condições para

credenciamento de beneficiários e a possibilidade de extensão da passagem gratuita

a  um  acompanhante,  quando  seja  necessário.  A  proposição  amplia  o  raio  de

compreensão da legislação existente, que já concede a idosos e deficientes o passe

livre nos ônibus intermunicipais, mas que tem sido objeto de grande polêmica jurídica.

Com efeito, conforme decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

(Apelantes:  DER/MG  e  Estado  de  Minas  Gerais;  Apelado:  Ministério  Público.
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Apelação Cível nº 000.162.855-1/00), competiria ao Estado destinar recursos para se

garantir o disposto na lei citada, a título de indenização ao concessionário do serviço,

para se assegurar aos idosos e portadores de deficiência o direito à gratuidade no

Transporte Coletivo Intermunicipal.  Ressalvas à parte quanto à visão estrábica do

Judiciário neste caso, o fato é que a lei, de 17 anos, tem sido letra morta, mera folha

de papel.

O escopo da proposta é, então, aperfeiçoar o ordenamento jurídico, possibilitando

efetividade à regra jurídica  que garante o passe-livre aos idosos e portadores de

deficiência. O art. 24, XIV, da Constituição da República, estabelece que caberá ao

Estado legislar  concorrentemente sobre “proteção e integração social das pessoas

portadoras de deficiência”,  cumprindo-lhe, ainda,  a tarefa de concretizar,  mediante

políticas públicas, a “proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”, nos

termos do art. 23, II, do Diploma Fundamental. A matéria deve ser apreciada por esta

Assembleia,  em  atenção  ao  disposto  no  art.  61,  XVIII,  da  Constituição  mineira.

Inexiste,  bem  assim,  qualquer  óbice  a  que  iniciativa  parlamentar  impulsione  o

processo legislativo, conforme, aliás, reiterada posição da Comissão de Constituição

e Justiça desta Casa. 

A análise  da  proposta  em  discussão  deve  partir  de  uma  interpretação  jurídica

sistemática,  mediante  a  qual  a  ordem jurídico-constitucional,  composta de regras,

princípios e valores, orienta a ação do legislador. Assinala Maria Helena Diniz que “do

ponto de vista da norma em elaboração, há uma ‘pressão’ axiológica relacionada com

uma situação  fática  concreta”  (DINIZ,  Maria  Helena.  Conceito  de  Norma Jurídica

como Problema de Essência. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 28). O projeto analisado

tem raízes no valor integração social do portador de deficiência e em princípios como

a  dignidade  da  pessoa  humana,  a  igualdade  e  a  liberdade.  Sua  pretensão  se

harmoniza  com  o  direito  e  se  legitima  na  sociedade  na  medida  em  que,

concretamente, converte esses valores em direitos subjetivos públicos aptos a serem

de fato exercidos pelos destinatários da norma.

A este respeito leciona Márcio Fonseca que “para o direito o tema ou o fato da

deficiência representa um ponto de partida, na medida em que a partir deste ‘dado’

serão buscadas soluções jurídicas para o deficiente em suas relações, por exemplo,
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com a dignidade da pessoa humana, com a igualdade de oportunidades, com as

condições de inserção no campo profissional”. (FONSECA, Márcio Alves. “Direito e

Exclusão: Uma noção reflexão sobre a noção de deficiência”. In Advocacia Pública e

Sociedade. a. 1, n. 1, São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 118-119)

Estabelecido no art. 1º da Constituição da República, o Princípio da Dignidade da

Pessoa Humana deve ser “concebido como referência constitucional  unificador  de

todos  os  direitos  fundamentais,  o  conceito  de  dignidade  humana  obriga  a  uma

densificação  valorativa  que  tenha  em  conta  o  seu  amplo  sentido  normativo-

constitucional e não uma qualquer idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-

se  o  sentido  da  dignidade  humana  à  defesa  dos  direitos  pessoais  tradicionais,

esquecendo-a nos casos de direitos sociais”. (CANOTILHO, José Joaquim Gomes &

MOREIRA, Vital. Constituição da República Portuguesa Anotada. 2a. ed.. Coimbra:

Coimbra ed., 1984, p. 70).

Vê-se, assim, que a pretensão ora discutida é respaldada princípio fundamental de

nossa República. Recorda Eros Roberto Grau, por outro lado, que “a dignidade da

pessoa  humana  é  adotada  pelo  texto  constitucional  concomitantemente  como

fundamento da República  Federativa do Brasil  (art.  1.º,  III)  e  como fim da ordem

econômica (art.  170,  caput).  (...)”,  assumindo concreção como direito  individual  e,

enquanto princípio, constituindo o núcleo essencial dos direitos humanos.” (GRAU,

Eros Roberto.  A Ordem Econômica na Constituição de 1988.  5a.  ed..  São Paulo:

Malheiros, 2000, p. 221). O mesmo autor acentua, ainda, a necessidade de que tanto

os entes públicos quanto os privados estejam empenhados na realização efetiva da

promoção da existência digna a todos.

No mesmo sentido, explica Juarez Freitas que “o princípio da universalização do

interesse público  e  da  correlata  subordinação  das  ações  estatais  à  dignidade da

pessoa humana não significa o arbitrário e inaceitável jugo da vontade do particular

ao cidadão, imolado para o gáudio de um volúvel e falso interesse coletivo. Ao revés.

Representa tão somente a indução legítima (limitada por imperativos de justiça) de

que se subordinem as condutas e os bens particulares ao interesse geral digno desse

nome, o qual também haverá de se configurar afinado com o interesse lícito de cada

cidadão, quiçá na realização da velha esperança de que o Estado, que somos nós,
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venha a existir como legítima corporificação de uma vontade igualmente nossa, não

de vertentes grupusculares que almejam destruir incessantemente a sutil teia onde se

ergue a construção da polis”. (FREITAS, Juarez. O Controle dos Atos Administrativos

e os Princípios Fundamentais. 2a. ed.. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 54-55)

O  próprio  texto  constitucional  induz  à  compreensão  da  matéria,  arrolando  um

conjunto de regras de proteção e inserção social destinadas ao idoso e ao portador

de deficiência. A questão se apresenta na Constituição já no inciso IV do art.  3.º,

como salienta  Antônio  Hermann de Vasconcelos  e Benjamin,  recordando “que os

carentes,  minorias  e  desfavorecidos  -  os  hipossuficientes  de  um  maneira  geral  -

merecem  tutela  especial  como  condição  para  que  se  lhes  assegure  a  garantia

constitucional  da  ‘igualdade  perante  a  lei’”.  Recorda,  especificamente,  que  a  Lei

Fundamental  atribui  ao  Estado  o  dever  de  facilitar  a  locomoção  ao  portador  de

deficiência  (BENJAMIN,  Antônio  Herman  de  Vasconcelos.  “A tutela  das  pessoas

portadoras de deficiência pelo Ministério Público”, in FIGUEIREDO, G. J. P. de (org.).

Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 17-

29).

Saliente-se,  também,  que  a  adoção  de  tratamento  diferenciado  ao  idoso  e  ao

portador de deficiência decorre do Princípio da Igualdade, situado no “caput” do art. 5º

da Constituição da República, que, como lembra José Afonso da Silva, autoriza à

norma realizar distinções, desde que previstas na própria Lei Fundamental (SILVA,

José  Afonso  da.  Curso  de  Direito  Constitucional  Positivo.  13ª  ed..  São  Paulo:

Malheiros, 1997). Conclui-se, pois, que negar ao hipossuficiente atenção diferenciada

na  lei  é  ferir  o  princípio  isonômico.  Alexandre  de  Moraes,  comentando  o  tema,

esclarece que “para que as diferenciações normativas possam ser consideradas não

discriminatórias,  torna-se  indispensável  que  exista  uma  justificativa  objetiva  e

razoável,  de acordo com critérios e juízos valorativos genericamente aceitos,  cuja

exigência deve aplicar-se em relação à finalidade e efeitos da medida considerada,

devendo estar presente por isso uma razoável  relação de proporcionalidade entre

meios aplicados e a finalidade perseguida, sempre em conformidade com os direitos

e  garantias  constitucionalmente  protegidos”  (MORAES,  Alexandre  de.  Direito

Constitucional. 9ª ed.. São Paulo: Atlas, 2001).
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Ainda no campo dos princípios constitucionais, notamos a incidência do Princípio da

Liberdade sobre a matéria destacada, enfatizando que um dos direitos fundamentais

clássicos dos estados modernos é a liberdade de locomoção. Mônica Melo acentua

que “se trata de um direito de cunho liberal/individual, que supõe a não interferência

do Estado para o seu exercício. Entretanto, quando se observa a aplicação desse

mesmo  direitos  para  as  pessoas  portadoras  de  deficiência  é  impossível  não

considerar a necessidade de atuação concreta do Poder Público”. (MELO, Mônica de.

“A Proteção  Constitucional  da  Pessoa  Portadora  de  Deficiência”.  In  Revista  de

Direitos Difusos. a. 1, v. 4. São Paulo: ADCOAS, dezembro/2000, p. 465). 

A hermenêutica constitucional nos conduz, assim, a perceber a necessidade de se

instrumentalizar a integração do portador de deficiência ao meio social, como forma

de se lhe assegurar a dignidade enquanto ser humano, a igualdade e a liberdade.

“Em termos práticos, torna-se um desdobramento dos sistemas de exclusão qualquer

declaração que vise  a integração do deficiente  nas esferas da  vida  social,  se  tal

declaração  não  estiver  acompanhada  das  condições  efetivas  para  que  esta

integração ocorra”. (FONSECA, Márcio Alves. Op. cit., p. 126-127).

A propósito,  deve-se notar que o Estatuto do Idoso, quando trata da matéria no

âmbito federal, assegura a ele o direito ao passe-livre.

Norteado pela busca da igualdade material, o texto constitucional cuida para que a

proteção ao idoso e ao portador de deficiência não se resuma a regras e princípios

abstratos, mas que se concretize na sociedade (ALMEIDA PRADO, Adriana Romero.

“O direito à cidadania do portador de deficiência”, in Informativo Juridico CEPAM. V.

11. N. 9. São Paulo, 1994, p. 53). 

Assim  é  que se  deve observar  a  distinção que  idoso e portador  de  deficiência

recebem na Carta Magna. O art. 203, IV, prevê que a habilitação e reabilitação das

pessoas  portadoras  de  deficiência  e  a  promoção  de  sua  integração  na  vida

comunitária constituem objetivos da assistência social.  No art.  230, a Constituição

brasileira  estatui  que  à  família,  à  sociedade e  ao  Estado é  atribuído  o  dever  de

amparar as pessoas idosas. Não por acaso a mesma Norma Fundamental edifica a

ordem econômica com a  finalidade de assegurar  a  todos  existência digna,  tendo

como princípios relevantes a função social da propriedade e a dignidade da pessoa
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humana.  Na esfera estadual  observamos  que a Constituição dispõe,  no art.  224,

sobre o dever de o Estado assegurar condições de integração social ao portador de

deficiência. Em seu art. 225 o citado Diploma afirma que ao Estado cumpre assegurar

o amparo ao idoso e o respeito a sua dignidade e seu bem-estar. Evidencia-se que a

própria Constituição aponta o caminho do acolhimento ao projeto sob apreciação.

Novamente Eros Roberto Grau interpreta: “Constituição dirigente que é, a de 1988

reclama - e não apenas autoriza - interpretação dinâmica. Volta-se à transformação

da sociedade, transformação que será promovida na medida em que se reconheça,

no art. 3.º - e isso se impõe -, fundamento à reivindicação, pela sociedade, de direito

à  realização  de  políticas  públicas.  Políticas  públicas  que,  objeto  de  reivindicação

constitucionalmente  legitimada,  hão  de  importar  o  fornecimento  de  prestações

positivas à sociedade”. (GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição

de 1988. 5a. ed.. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 242).

Impõe-se,  bem  assim,  reconhecer  que  o  presente  projeto  enfoca  de  maneira

adequada a prestação de serviços de transporte coletivo intermunicipal, que recebe

diretamente o impacto da medida que se pretende implementar. 

O art. 10, IX, da Constituição Mineira elenca como competência do Estado explorar

diretamente, ou mediante concessão, os serviços de transporte rodoviário estadual de

passageiros. A Lei nº 7.367, de 2/10/78, determina que a exploração e a delegação

desse serviço competem ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de

Minas Gerais - DER-MG. A Lei nº 10.453, de 22/1/91, que dispõe sobre a concessão

e a permissão de serviço público, garante ao usuário o direito de somente pagar

tarifas devidamente aprovadas pela autoridade competente (art. 14, IV), bem como

estabelece  que  o  Estado  só  pode  alterar  as  cláusulas  contratuais  quando  julgar

conveniente para o melhor atendimento do usuário (art.  9º,  III),  sendo que, se tal

medida  provocar  o  desequilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato,  a  empresa

concessionária tem direito à revisão da tarifa cobrada (art. 12, inciso III).

A Lei Federal nº 8.987, de 13/2/95, que dispõe sobre o regime de concessões e

permissões  de  serviços  públicos  e  a  Lei  Federal  nº  8.666,  de  21/6/93,  também

asseguram, nos casos de alteração das condições sob as quais se firmou o contrato

de concessão, a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato.
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Esclarece Celso Antônio Bandeira de Mello, a esse respeito, o seguinte: “Perante o

concedente, os direitos do concessionário cifram-se ao respeito à parte contratual da

concessão, isto é, à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro e também a que

não lhe seja exigido, sob cor de cumprimento de suas obrigações, o desempenho de

atividade estranha ao objeto da concessão, pois é o objeto que identificará tal ou qual

concessão”. (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo.

5a. ed.. São Paulo: Malheiros, 1994, p. 376)

Percebe-se,  neste  caso,  que  a  edição  de  norma  decorrente  deste  projeto  não

encontra  óbice  nas  regras  que  cuidam  dos  contratos  de  concessão  de  serviços

públicos. Aplica-se, aqui, a teoria da imprevisão, que se caracteriza pela ocorrência

de  situações  excepcionais,  imprevistas  e  anormais,  que  afetam  a  estabilidade

contratual,  alteram  o  equilíbrio  do  pactuado,  distorcendo-o  contra  os  termos

originalmente  firmados  pelas  partes.  Para  a  aplicação  da  teoria  da  imprevisão

essencial é que ocorram, simultaneamente, três requisitos, quais sejam a ausência de

nexo causal  entre  o  comportamento  das partes  e o evento  prejudicial  ocorrido,  a

relevância  do  prejuízo  e  a  imprevisibilidade  do  tal  evento.  Note-se,  aliás,  que  tal

percepção faltou à decisão do TJMG sobre a matéria, acima citada.

A aplicação da teoria da imprevisão, nos termos de nossas leis, é “fórmula eficiente

para garantir integralmente o equilíbrio econômico-financeiro avençado ao tempo da

constituição  do  vínculo,  vale  dizer:  instrumento  de  recomposição  do  equilíbrio

estabelecido, o que, no fundo, nada mais representa senão prestigiar o significado

real  do  consenso  expressado  no  contrato,  pela  restauração  dos  termos  da

equivalência  inicial,  ou  seja,  de  sua  normalidade  substancial”.  (BANDEIRA  DE

MELLO,  Celso  Antônio.  Curso  de  Direito  Administrativo.  5a.  ed..  São  Paulo:

Malheiros, 1994, p. 343). 

Verificamos  que  a  edição  de  lei  incidente  sobre  o  equilíbrio  contratual  constitui

evento imprevisto, relevante para o citado contrato. Não há, pois,  que se falar  em

indenização, mas em recomposição contratual, decorrente da edição da nova lei.

E não se confunda, nesta questão, a posição do Estado em relação ao contrato

administrativo. Quem celebra o contrato é o Estado sujeito de direito e quem editará a

lei é o Estado ordem jurídica, como afirma Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena, que alerta
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para  os  casos  em  que  “não  se  distinguem,  ou  os  confundem,  o  tratadista  ou  o

aplicador do direito, o Estado-ordem-jurídica do Estado-sujeito-de-direito. Como não

distinguem, acionam, quase sempre, o Estado-sujeito-de-direito como Estado-ordem-

jurídica”. Acrescenta ainda que “a norma não se situa em um dos pólos da relação

jurídica, mas é suporte linear de vinculação jurídica que, sobre determinado bem da

vida, ata aqueles pólos” (VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Direito Público e Direito

Privado. 2.ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 1996, p. 38-39).

O fato da existência de contratos de concessão de serviços públicos de transporte

coletivo intermunicipal  vigentes não constituí  óbice à edição da lei,  mas é certo o

direito adquirido do concessionário à equação econômico-financeira contratual, desde

que comprovado o desequilíbrio. O equilíbrio é intangível e está abrigado pelo art. 5º,

XXXVI e 37, XXI, da Constituição da República e, expressamente, no art. 58 da Lei nº

8.666,  de  1993,  resultando  da  relação  entre  as  obrigações  assumidas  pelo

contratante  no  momento  do  ajuste  e  a  compensação  econômica  que  lhe

corresponderá.

Vê-se, portanto, que esta proposição deve ser bem acolhia no ordenamento jurídico

mineiro, na medida em que aperfeiçoa o texto normativo existente e torna mais claras

as relações jurídicas decorrentes de sua edição no mundo jurídico. Merece, pois, a

plena acolhida desta Casa.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 127/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 366/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 698/2007)

Dispõe  sobre  a  vigilância  sanitária  nos  estabelecimentos  prisionais  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 11.404, de 25 de janeiro de 1994, que contém normas de execução

penal, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 128-A:

“Art. 128-A - O estabelecimento prisional é sujeito a controle sanitário, nos termos

definidos pelo Código Estadual de Saúde.
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Parágrafo único - O regulamento fixará rotina de inspeções sanitárias aplicável aos

estabelecimentos citados no “caput”.”.

Art. 2º - O inciso IV do art. 82 da Lei nº 13.317, de 24 de setembro de 1999, que

contém  o  Código  de  Saúde  do Estado  de  Minas  Gerais,  passa a  vigorar  com  a

seguinte redação:

“Art. 82 - (...)

IV  -  os  de  hospedagem  de  qualquer  natureza,  inclusive  os  estabelecimentos

prisionais.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A  proposição  ora  apresentada  vincula-se  ao  seminário  legislativo

realizado  nesta  Casa.  A Proposta  nº  2  do  Grupo nº  3,  aprovada  e  priorizada na

plenária  final,  tem, entre outros,  o objetivo de  assegurar  a presença da vigilância

sanitária nos estabelecimentos prisionais, em razão da quase inexistente realização

dessa tarefa pelo Estado, a qual possui fundamental importância em ambientes nos

quais ficam detidos ou reclusos dezenas, às vezes centenas de pessoas.

As mudanças pretendidas incidem sobre a legislação existente, especificamente a

Lei de Execuções Penais e o Código de Saúde, que passarão a conter dispositivo

legal específico para a questão. Com isso, espera-se assegurar condições de vida

dignas  nas  prisões,  contribuindo  para  que  a  ação  estatal  nessa  área  seja

devidamente realizada.

Ante o exposto, a relevância e o interesse público presentes na matéria, conto com

o apoio dos pares para a aprovação da propositura.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 367/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 753/2007)

Cria obrigações ao fornecedor de produtos e serviços de consumo de promover a

fixação de data e hora para sua entrega e instalação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Ficam os fornecedores de produtos e serviços, localizados no Estado de

Minas Gerais, obrigados a fixar data e hora para entrega dos produtos ou realização

dos serviços aos consumidores.

§ 1º - A fixação da data e hora para entrega do produto ou realização do serviço,

ocorrerá no ato da sua contratação e será documentada em impresso próprio, em

duas vias, uma ficando em posse do fornecedor e outra entregue ao consumidor, do

qual conste:

a) nome do fornecedor;

b)  o  número  de  registro  no  Cadastro  Nacional  de  Pessoa  Física  -  CPF  -,  na

hipótese de fornecedor pessoa física, ou o número de registro no Cadastro Nacional

de Pessoa Jurídica - CNPJ -, na hipótese de fornecedor pessoa jurídica;

c) nome do consumidor;

d) o número de registro no CPF, na hipótese de consumidor pessoa física, ou o

número de registro no CNPJ, na hipótese de consumidor pessoa jurídica.

§  2º  -  Na  hipótese  de  entrega  de  produtos  cuja  instalação  estiver  a  cargo  do

fornecedor, constará no documento referido no “caput” o prazo limite, determinado por

data e hora, para o término da instalação.

Art. 2º - O não-cumprimento do disposto no art. 1º e seus parágrafos sujeitará o

infrator  às  sanções  administrativas  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,

(Código de Proteção e Defesa do Consumidor), a serem aplicadas pelos órgãos de

Proteção e Defesa do Consumidor competentes, sem prejuízo das eventuais sanções

civis e criminais aplicáveis à hipótese. 

Art.  3º  -  Caso a efetivação da entrega do produto ou prestação do serviço não

ocorra no prazo marcado, o consumidor terá direito à devolução de todo valor pago

monetariamente atualizado,  a se efetivar  em prazo não superior  a 24 horas,  sem

prejuízo das demais sanções previstas no artigo anterior.

Parágrafo único - O não-cumprimento, por parte do fornecedor, da determinação

constante no “caput” deste artigo configura condição agravante, a ser considerada

para aplicação e gradação das sanções administrativas previstas na Lei 8.078, de

1990.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: O projeto regula, com fundamento na competência contida no art. 24,

V,  (produto  e  consumo)  da  Constituição  Federal,  parâmetros  informativos  para

especificação de data e hora para entrega dos produtos ou realização de serviços.

Trata-se de proposta cujos termos iniciais foram enviados pelo Ministério Público do

Estado, por intermédio do Ilmo. Sr. Procurador de Justiça Paulo Calmon Nogueira

Gama e do Ilmo. Sr. Promotor Marcos Tofani Baer Bahia. 

Elucidam  esses  profissionais  que  grande  número  de  consumidores  procuram  o

Procon  Estadual,  seja  por  telefone,  por  correio  eletrônico  ou  pessoalmente,

queixando-se do descumprimento de prazo por parte de fornecedores na entrega de

bens adquiridos ou execução de serviços contratados.

A aludida prática mercadológica de descompromisso perante o consumidor decerto

encontrará eficiente solução por via das normas deste projeto, daí sua pertinência.

A obrigatoriedade de perenizar em documento o prazo estipulado entre as partes é

medida  necessária  para  contornar  a  prática  de  manipulação  das  promessas

assumidas para com o consumidor.

O prazo de 24 horas para a devolução do pagamento eventualmente realizado pelo

consumidor  também  é  medida  salutar,  mormente  considerando-se  que  a  não-

observância  deste  dever  possibilitará  a  aplicação  das  sanções  administrativas

referidas neste projeto.

O monitoramento constante dos órgãos de defesa do consumidor sobre os deveres

decorrentes deste projeto contribuirá para o surgimento de uma cultura de exigência

dos prazos estabelecidos e documentados em cada negócio.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 368/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 701/2007)

Acrescenta dispositivo à Lei nº 12.727, de 30 de dezembro de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - O art. 22 da Lei nº 12.727, de 30 de dezembro de 1997, passa a vigorar

com o seguinte parágrafo único:

“Art. 22 - (...)

Parágrafo único – O protesto de título e de documento de dívida independe de

prévio  depósito  de  valores  relativos  a  custas,  emolumentos  ou  qualquer  outra

despesa.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A prática do protesto de títulos  e outros  documentos de crédito  no

Estado  tem  gerado  prejuízos  para  os  contribuintes  mineiros  pelo  fato  de  o

apresentante  ser  obrigado  a  proceder  ao  recolhimento  dos  emolumentos  e  dos

tributos  quando  da  apresentação  do  título  em  cartório,  sendo  certo  que  essa

providência deveria ocorrer quando da efetiva realização do protesto. 

Em inúmeras oportunidades o simples aviso do cartório para o devedor faz com que

este  quite  o  débito  sem  que  o  protesto  se  efetive.  Entretanto,  o  contribuinte  já

recolheu previamente os custos relativos a um ato jurídico que não veio a existir, o

que torna a cobrança de todo indevida.

Cabe ressaltar que, no Estado de São Paulo, a prática do recolhimento antecipado

dos referidos emolumentos e tributos já foi  coibida por meio da Lei nº 10.710, de

29/12/2000. Cabe também a esta Casa livrar o contribuinte dessa cobrança indevida.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 369/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 751/2007)

Dispõe  sobre  deveres  no  recebimento  de  produtos  viciados  para  reparos  e

estabelece as informações que, nesses casos, devem ser fornecidas ao consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Esta lei  regula deveres a serem observados na hipótese de entrega de

produto viciado para reparo.
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Art.  2º  -  O  fornecedor  solicitado  a  reparar  produto  viciado,  nos  termos  da  Lei

Federal nº 8.078, de 1990, entregará ao consumidor, imediatamente, declaração por

escrito em que constem, entre outros, os seguintes dados do terceiro que eleger para

efetuar o reparo:

I - razão ou denominação social;

II - nome de fantasia;

III - endereço completo;

IV - telefone;

V - o número no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas - CNPJ - ou, se for o

caso, o número no Cadastro Nacional das Pessoas Físicas - CPF.

Parágrafo único - Constarão na declaração a que alude o “caput” deste artigo os

mesmos dados especificados neste artigo referentes ao fornecedor.

Art.  3º - É vedado ao fornecedor que optar por receber pessoalmente o produto

objeto de reparo e que atender a mais de um estabelecimento, obrigar o consumidor

a entregar o produto viciado em local diverso daquele onde o negócio foi realizado.

Art. 4º - Aquele que receber o produto viciado para reparo emitirá ao consumidor,

imediatamente, recibo no qual constarão, entre outras, as seguintes informações:

I - as especificações do produto, incluindo entre outros:

a) número de série;

b) demais números e dados de identificação;

c) relação de peças e de componentes;

II - a data da entrega do produto;

III - o prazo estimado para o reparo do vício;

IV - a data de vencimento do prazo previsto no art. 18, § 1º, da Lei Federal nº 8.078,

de 1990, contado desde a entrega do produto;

V - os dados especificados no art. 2º desta lei.

§ 1º - Na hipótese de o produto viciado ser recebido por terceiro encarregado do

reparo,  constará  no  recibo  a  que  alude  o  “caput”  deste  artigo  declaração  de

recebimento do produto em nome do fornecedor que autorizou o serviço.

§ 2º - O fornecedor manterá consigo uma cópia do recibo a que alude o “caput”

deste artigo no qual constará a assinatura do consumidor.
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§ 3º - Ao consumidor que a requerer, verbalmente ou por escrito, será entregue uma

cópia do documento arquivado referido no parágrafo anterior.

Art. 5º - A inobservância do disposto nos arts. 2º ou 3º ou 4º sujeitará o infrator às

sanções  administrativas  previstas  na  Lei  Federal  nº  8.078,  de  1990,  a  serem

aplicadas  pelos  órgãos  de  proteção  e  defesa  do  consumidor  competentes,  sem

prejuízo das eventuais sanções civis e criminais aplicáveis à hipótese.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  consumidor  que  identifica  vício  no  produto  tem  encontrado

dificuldades em fazer prevalecer os seus direitos.

Não raras vezes, quando decide entregar o produto para reparo, é impelido a levá-

lo  a  um  terceiro,  o  qual  estaria  encarregado  pelo  fornecedor  em  corrigir  o  vício.

Nesses casos, ocorrendo qualquer  contratempo na reparação do vício,  como, por

exemplo, na hipótese de ultrapassagem do prazo previsto no art. 18, § 1º, da Lei

Federal nº 8.078, de 1990, o consumidor que ingressa em juízo, perante o fornecedor,

tem sido surpreendido com a alegação de que o produto nunca foi entregue a este

para  reparos,  mas  sim  para  terceiro  particular  deliberadamente  escolhido.  O

consumidor de boa-fé, freqüentemente, não dispõe de nenhum comprovante escrito

que ateste a relação entre o terceiro encarregado do reparo e o fornecedor.

Ainda, constata-se na prática que o consumidor, mesmo quando entrega o produto

para reparos diretamente no fornecedor, não dispõe de comprovante que demonstre

a data desta providência, o que pode prejudicar a sua defesa judicial.

O recibo de depósito do produto para reparos, por ser documento comum às partes,

poderá  ser  requerido  pelo  consumidor  sempre  que  necessário,  o  que  será

providenciado pela entrega de uma cópia dele.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 370/2011

Acrescenta parágrafo único ao art. 1º da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, e dá
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outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Acrescente-se ao art. 1º da Lei nº 5.874, de 11 de maio de 1972, o seguinte

parágrafo único:

“Art. 1º - (...)

Parágrafo único - O local de depósito de que trata o “caput” deste artigo deverá ser

dotado de cobertura que evite a exposição dos veículos às intempéries.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei  visa a obrigar  o Estado a manter  em condições

adequadas  de  depósito  os  veículos  removidos,  abandonados  ou  apreendidos  na

forma da lei.

É  importante  lembrar  que  o  Estado,  nessa  circunstância,  precisa  zelar  pelo

patrimônio do cidadão que teve  seu veículo levado ao depósito do Departamento

Estadual de Trânsito - Detran-MG -, já que tal veículo estará temporariamente sob

custódia do poder público, cabendo-lhe até mesmo a responsabilização de que trata o

art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Assim,  contamos  com  a  colaboração  dos  ilustres  Deputados  para  que  esta

proposição - discutida e aprimorada no que couber - possa ser aprovada nesta Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 371/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 982/2007)

Dispõe  sobre  atendimento  médico  de  urgência  aos  policiais  civis  e  militares,

Bombeiros Militares e Agentes de Segurança Penitenciários na hipótese de lesão ou

ferimento ocorrido em decorrência do estrito exercício de suas funções. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Aos policiais civis e militares, Bombeiros Militares e Agentes de Segurança

Penitenciários  são  assegurados,  em  caso  de  urgência  médica,  a  internação  e  o

tratamento médico, em qualquer hospital ou clínica, nos casos de lesão ou ferimento
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ocorridos em decorrência do estrito exercício de suas funções, independentemente

de caução e sem ônus para o servidor ou militar, sua família ou responsável.

Art.  2º  -  O Poder Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias, a

contar da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  Estado  deve  garantir  aos  seus  servidores  e  militares  que  lidam

diretamente  com  situações  de  perigo  todas  as  condições  para  que  sejam

adequadamente  atendidos  em  caso  de  ferimento  ocorrido  em  decorrência  do

exercício de suas funções. É preciso também zelar para que esses agentes públicos

tenham certeza de que, em caso de haver  necessidade de tratamento médico de

urgência, devido a ferimento no cumprimento das funções, não tenham eles, suas

famílias, amigos e colegas que arcar com as despesas decorrentes do tratamento

para, só depois, serem ressarcidos pelo Estado.

Não  é  incomum  ouvir  de  nossos  colegas  da  área  da  segurança  pública

reclamações,  relatando  casos  em  que  policiais  foram  feridos  em  combate  contra

criminosos e que, para terem atendimento médico no hospital mais próximo, muitas

vezes houve a necessidade de se fazer rateio entre os colegas para arcar com as

despesas hospitalares.

Há, portanto, a urgente necessidade de sanar esse grave problema que tem trazido

constante intranqüilidade para os servidores e militares que desempenham funções

de risco, bem como para suas famílias.

Ciente  da  preocupação  mencionada,  acredito  que  deva  haver  dispositivo  legal

dando tranqüilidade a esses agentes para que possam cumprir adequadamente seu

digno mister - o de lidar com situações de perigo e violência. 

Conto, dessa forma, com o apoio dos nobres Deputados para que a proposição seja

devidamente analisada, votada e aprovada.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno. 
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PROJETO DE LEI Nº 372/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 750/2007)

Dispõe que sejam considerados em serviço o servidor policial  civil,  o agente de

segurança  penitenciário,  o  agente  socioeducativo  e  o  militar  do  Estado  que,

chamados,  forem  prestar  esclarecimentos  em  procedimento  ou  processo

administrativo ou judicial acerca de fato em que se tenham envolvido em razão do

exercício de sua função.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Consideram-se  em  serviço  o  policial  civil,  o  agente  de  segurança

penitenciário,  o  agente  socioeducativo  e  o  militar  do  Estado  que,  citados  ou

intimados,  forem  prestar  esclarecimentos  em  procedimento  ou  processo

administrativo ou judicial acerca de fato em que se tenham envolvido em razão do

exercício de sua função.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: O presente projeto de lei visa a corrigir injustiça que há muito se impõe

aos servidores policiais civis, aos agentes de segurança penitenciários, aos agentes

socioeducativos e aos militares do Estado de Minas Gerais. 

Pela  natureza  de  suas  funções  públicas,  tais  servidores  por  vezes  se  vêem

submetidos à necessidade de comparecer em juízo ou a determinada repartição da

administração,  a  fim  de  prestarem  esclarecimentos  acerca  de  fatos  em  que  se

tenham  envolvido  no  cumprimento  daquele  mister,  tais  como eventos  criminais  e

análogos.

Ocorre que, não raro, as audiências em que serão ouvidos esses servidores são

designadas para os dias  em que eles  se encontram em gozo de folga,  o que os

prejudica sobremaneira. Nesses casos, os policiais e agentes se vêem privados de

seu descanso e sua recuperação justamente em razão de necessidade diretamente

decorrente de seu exercício funcional.

É de notar que a prestação da informação referida é dever do servidor e decorre de

sua competência funcional originária.
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Dessa forma, vem a proposição em foco dispor que se considerará em serviço o

servidor policial civil, o agente de segurança penitenciário, o agente socioeducativo e

o militar nessa situação, de forma a lhes garantir que o desfecho de sua atividade

profissional não virá lhes prejudicar o descanso.

Trata-se, portanto, de situação injusta que procuramos remediar, contando para isso

com o apoio dos nobres pares.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 373/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 794/2007)

Institui o dia 25 de março como Dia Estadual do Nascituro.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Nascituro, a ser celebrado, anualmente, no

dia 25 de março, em todo o Estado de Minas Gerais. 

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O presente  projeto  de lei  tem a  intenção de instituir  no  calendário

estadual o Dia Estadual do Nascituro, atendendo pedido de Sua Santidade o Papa

João Paulo II, contida na Encíclica “Evangelium Vitae”, de 25 de março de 1995, em

que exaltou a defesa da vida: "A todos os membros da Igreja, povo da vida e pela

vida, dirijo o mais premente convite para que, juntos, possamos dar novos sinais de

esperança a este mundo, esforçando-nos por que cresçam a justiça e a solidariedade

e se afirme uma nova cultura da vida humana, para a edificação de uma autêntica

civilização da verdade e do amor”.

Muito mais do que atender esse pedido do Santo Padre, nossa preocupação maior

é  alertar  a  sociedade  mineira  para  a  importância  de  se  defender,  de  todas  as

maneiras, a vida do nascituro.

Como “nascituro” entende-se o ser humano já concebido e ainda não nascido. A

vida do nascituro é protegida pelo Código Civil Brasileiro.

É preciso uma reflexão profunda sobre a proteção desse ser indefeso, que merece
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nosso  respeito  e  cuidado.  Por  isso  buscamos  esta  oportunidade  de  oficialmente

comemorar o dia do nascituro, para que todos possamos refletir sobre a importância

da valorização da vida humana, que merece cuidado e deve ser celebrada.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Direitos Humanos para

parecer, nos termos do art. 190 c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 374/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 247/2007)

Dispõe  sobre  a  inscrição  de  informações  de  interesse  médico  em  cédula  de

identidade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica assegurado ao titular  de cédula de identidade expedida por  órgão

estadual o direito de nela fazer constar informações sucintas sobre o tipo sangüíneo e

as condições particulares de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar

sua saúde ou salvar sua vida.

Art. 2º - O exercício do direito estabelecido nesta lei não exclui a incidência de taxa

de expedição de documento prevista na legislação em vigor.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  atendimento  médico  de  emergência  é  na  verdade  uma  corrida

contra o tempo. Por isso, entendo ser importante constar na cédula de identidade

informações básicas como grupo sangüíneo, fator RH, bem como informações sobre

o  acometimento  a  doenças  como diabetes,  epilepsia,  hipertensão arterial  etc.  De

posse dessas informações no documento de identificação, o médico não precisará

submeter  o paciente a exames, o que lhe  permitirá  prestar  um atendimento mais

rápido e mais adequado à condição pessoal do paciente, aumentando as chances de

sucesso do procedimento. Conto com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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



988
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 375/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 602/2007)

Torna  obrigatória  a  oferta  de  assentos  especiais  para  pessoas  obesas  nos

estabelecimentos que menciona. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  a oferta  de  assentos especiais  para  pessoas  obesas  em

cinemas,  teatros,  restaurantes,  instituições  bancárias,  auditórios,  estádios  e  nos

demais  estabelecimentos  a  que  o  público  tenha  acesso  livremente  ou  mediante

pagamento.

Parágrafo único - O percentual mínimo de assentos especiais para pessoas obesas

será estabelecido em regulamento. 

Art.  2º  -  Na  hipótese  de  cobrança  de  entrada,  é  vedada  a  cobrança  de  valor

adicional pela utilização dos assentos de que trata esta lei. 

Art. 3º - Quando se configurar relação de consumo, o descumprimento do disposto

nesta lei sujeitará o infrator às penalidades previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11

de setembro de 1990.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação. 

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira 

Justificação: O peso corpóreo e a distribuição de gordura são regulados por uma

série  de  mecanismos  neurológicos,  metabólicos  e  hormonais  que  mantêm  um

equilíbrio  entre  a  ingestão  de  nutrientes  e  o  gasto  energético.  Quando  há  uma

desregulação nesses mecanismos de controle, levando a um excesso da ingestão em

relação ao gasto energético ocorre um armazenamento da sobra de energia sob a

forma  de  gordura,  traduzindo-se  no  aumento  do  peso  corpóreo.  A obesidade  é

portanto definida como um excesso do acúmulo de gordura no corpo. Quando este

acúmulo atinge grandes proporções, passa a ser chamada de obesidade mórbida.

A obesidade excessiva traz sérias consequências para a saúde do indivíduo, pois

eleva  o  risco  de  ser  acometido  por  doenças  como diabetes,  hipertensão  arterial,
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hiperlipemia (aumento da gordura no sangue), doença coronariana (angina e infarto),

doenças articulares, apnéia do sono, insuficiências respiratória e cardíaca, além de

diversos tipos de cânceres (da mama, do útero, da vesícula biliar). 

A obesidade ainda traz sérios prejuízos para a vida social do indivíduo, pois, além

do  preconceito,  o  obeso  é  impossibilitado  de  freqüentar  locais  como  cinemas  e

teatros, porque tais locais não possuem cadeiras adaptadas às suas dimensões. 

Seguindo uma política de inclusão social das minorias, apresentamos este projeto

de lei não apenas para resolver um problema específico da vida social do obeso, mas

também para conscientizar a sociedade das dificuldades enfrentadas por ele, em seu

dia-a-dia.

Ressalto que o presente projeto de lei é uma reapresentação do antigo Projeto de

Lei nº 1.186/2003, de minha autoria, acrescido de algumas pequenas modificações. 

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 376/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 829/2007)

Dispõe sobre a política de incentivo ao uso da energia solar no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  poder  público  desenvolverá  ações  visando  o  desenvolvimento  e  a

implantação do uso da energia solar no Estado.

Art. 2º - O poder público, por meio dos órgãos competentes, atuará:

I  -  na  promoção de estudos sobre a  aplicação e  ampliação do uso da energia

elétrica a partir da energia solar;

II - na promoção de campanhas educativas sobre as vantagens do uso da energia

solar;

III  -  no  financiamento  de  ações  que  incentivem  a  produção  e  a  aquisição  de

equipamentos geradores de energia solar,  em especial para a população de baixa

renda;

IV - no financiamento de pesquisas desenvolvidas por entidades que atuem na área

da energia alternativa, em especial na da energia solar;
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V - na concessão de benefícios tributários às empresas destinadas à produção de

equipamentos geradores de energia alternativa, em especial a solar, observados os

preceitos da Lei Complementar nº 101, de 20 de maio de 2000;

VI - no estudo da implantação da energia solar nos órgãos da administração direta

e indireta do Estado,  em especial  nas empresas públicas e autarquias  estaduais,

visando a diminuição, por parte do poder público, dos gastos com a utilização de

energia elétrica, como forma de proporcionar economia ao Estado.

Art. 3º - Fica criado o Conselho Deliberativo de Desenvolvimento e Implantação do

Uso de Energia Solar no Estado, que será composto de:

I - um representante da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento

Sustentável - Semad -;

II  -  um representante  da  Secretaria  de  Estado de Ciência,  Tecnologia  e Ensino

Superior - Sectes -;

III - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

IV - um representante do Conselho Estadual de Política Ambiental - Copam -;

V - um representante do Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - Conecit -;

VI - um representante da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas

Gerais - Fapemig -;

VII - um representante da Fundação Estadual do Meio Ambiente - Feam -;

VIII - um representante da Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig -; 

IX - um representante do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG -;

X - um representante da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo único - Os membros do Conselho Deliberativo não serão remunerados,

tendo-se em vista o caráter relevante de suas funções.

Art. 4º - Compete ao Conselho Deliberativo:

I  -  deliberar  a  respeito  das  ações  a  serem  instituídas  no  Estado  visando  a

implementação do uso da energia solar;

II  -  promover  estudos  para  viabilizar  e  ampliar  a  atuação  do  poder  público  no

incentivo ao uso da energia solar;

III - receber sugestões de técnicos e de órgãos públicos e privados referentes ao

assunto.
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Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados a partir da data de sua publicação.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é estimular o uso da energia alternativa,

em especial da energia solar, como forma de sustentabilidade ambiental e economia

financeira.

Sabemos que a competência para legislar  sobre energia e sua exploração é da

União.  Mas o Estado tem a competência  material  para  agir  a  fim de incentivar  e

patrocinar políticas de desenvolvimento energético, desde que em consonância com

as diretrizes gerais da legislação federal. Portanto, não restam dúvidas de que este

projeto  está  em  perfeita  harmonia  com  os  ditames  legais  e  constitucionais,

respeitando  as  competências  reservadas  à  União,  assim  como  o  princípio  da

separação dos Poderes.

Apesar de vivermos num dos países mais ricos do mundo em incidência de raios

solares, a geração de energia solar é ainda muito pequena. Este fato se deve a dois

motivos principais: falta de investimento em pesquisas nessa área e alto custo para a

instalação de equipamentos que absorvam a energia solar.

O ideal é desenvolver equipamentos que convertam com eficiência e baixo custo a

radiação  solar  em  eletricidade.  “Tudo  isso  exige  uma  série  de  ações,  como

investimentos  pesados  nas  indústrias,  para  nacionalização  dos  equipamentos,  e

também em centros de pesquisas de energias renováveis; e ainda abertura de linhas

de crédito para facilitar a aquisição dos equipamentos. Esses são os desafios, em

curto e longo prazo, para ampliar o sistema de geração de energia renovável dentro

do  modelo  energético  brasileiro.”  (Cristina  Dias,  in  http://  www.comciencia.br  /  

reportagens   /  2004/12/13.shtml  .)

A energia solar  é uma energia limpa,  não poluente, confiável,  racional,  que não

requer manutenção e não faz uso de nenhum combustível. Por estas razões, pode

ser utilizada em inúmeras aplicações.

Várias são as vantagens da utilização em larga escala da energia solar. Entre elas,
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as principais são a diminuição do impacto ambiental e a economia financeira. Além

disso,  o investimento em pesquisa para tornar  o aproveitamento da energia  solar

mais acessível à população poderá levar energia a várias regiões pobres de Minas

Gerais, como já tem sido feito pela Cemig nas zonas rurais do Norte e Nordeste do

Estado.

É importante ressaltar que, se o Estado investir nesse tipo de pesquisa, certamente

ela irá se converter em benefício para o próprio Estado, que poderá utilizar em suas

repartições a energia solar,  trazendo uma grande economia para o poder público.

Este é um investimento que vale a pena e que irá beneficiar  todos os setores da

sociedade.

Por isso, peço o apoio dos nobres pares a esta iniciativa.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Minas  e  Energia  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 377/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 652/2007)

Determina  a  obrigatoriedade  de  o  Governo  do  Estado  proporcionar  tratamento

especializado, educação e assistência específicas a todas as pessoas portadoras de

deficiência mental moderada a grave ou autismo, independentemente da idade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º – O deficiente mental moderado a grave ou autista tem direito à atenção

médica e psicossocial, tratamento físico, mental e psicológico exigidos para o seu

caso, como também à educação, capacitação profissional, reabilitação e atendimento

especializado  que  lhe  permitam  desenvolver  ao  máximo  suas  aptidões  e

possibilidades. 

Art. 2º - O Estado deverá realizar campanha de esclarecimento à população sobre a

deficiência mental moderada a grave e o autismo, por meio da mídia e outros veículos

de  divulgação,  tais  como cartazes,  “folders”,  DVDs,  cartilhas,  palestras  e  fóruns,

informando os locais de atendimento especializado a essas pessoas. 
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Art. 3º – O Estado deverá manter em todas as unidades educacionais e de atenção

à  saúde  números  de  telefones  para  recebimento  de  denúncias  de  maus  tratos,

negligência,  mau atendimento  ou  de  recusa  de atendimento  do  deficiente  mental

moderado a grave ou autista na rede de assistência e na rede de ensino, bem como

para esclarecimento de dúvidas relativas ao assunto.

CAPÍTULO II

DA EDUCAÇÃO

Art. 4º – O Estado deverá constituir equipes multidisciplinares e interdisciplinares de

saúde, por meio da Secretaria de Estado da Educação, para realizar os diagnósticos

dos alunos com deficiência, condutas típicas ou com transtornos mentais associados,

antes de sua inclusão no sistema escolar, visando avaliar se será adequado incluí-los

na rede regular de ensino ou em serviços de educação especial.

Art.  5º  –  Ficam as  instituições  de  ensino  regular  obrigadas  a  possuir  em seus

quadros  funcionais  psicopedagogos  e  pessoal  especializados  no  atendimento  às

pessoas portadoras de necessidades especiais de que trata esta lei. 

Parágrafo único – A pessoa portadora de deficiência mental moderada a grave ou

autismo  que  freqüentar  escola  regular  terá  os  mesmos  direitos  e  as  mesmas

prerrogativas daqueles que estudam em escolas especiais. 

Art. 6º – O Estado deverá promover o treinamento e a capacitação dos profissionais

que atuam na rede de ensino público, a fim de que possam oferecer atendimento

adequado aos portadoras de deficiência mental moderada a grave ou autismo.

CAPÍTULO III

DA SAÚDE

Art.  7º  –  É obrigação do Estado manter,  em diversas regiões do  seu território,

unidades específicas para atendimento integrado de saúde às pessoas portadoras de

deficiência mental moderada a grave ou autismo, seja por convênio, seja por meio de

parcerias  com  a  iniciativa  privada,  dissociadas  das  unidades  com  finalidade  de

atender às pessoas com doença mental.

§  1º  –  As  unidades  específicas  a  que se  refere  o  “caput” deste  artigo  deverão

oferecer  tratamento  especializado  e  multidisciplinar  nas  áreas  de  comunicação,

aprendizado, psicoterapia comportamental, psicofarmacologia, capacitação motora e
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diagnósticos físico e mental periódicos.

§ 2º - Os recursos necessários para o funcionamento dos serviços apresentados

nesta lei serão provenientes do Sistema Único de Saúde, nos termos da Portaria/GM

nº 1.635, de 12 de setembro de 2002, do Ministério da Saúde, entre outras fontes

disponíveis e passíveis de investimentos nesta área de atendimento.

Art.  8º  –  O Governo deverá  disponibilizar  tratamento  especializado e específico

para  pessoas  portadoras  de  deficiência  mental  moderada  a  grave  ou  autismo,

independentemente de idade, incluindo: 

I  –  a realização de exames e testes  específicos para o diagnóstico precoce da

deficiência mental moderada a grave ou autismo, nas unidades da rede hospitalar e

ambulatorial pública estadual e nas unidades privadas conveniadas com o Estado,

como  parte  do  procedimento  técnico  de  atendimento  e  assistência,  a  fim  de

possibilitar  uma  intervenção  eficaz  na  adaptação  e  no  ensino  dessas  pessoas

portadoras de necessidades especiais; 

II  –  a  capacitação  de  profissionais  para  cuidados  com  a  pessoa  portadora  de

deficiência mental moderada a grave ou autismo, para que o atendimento seja rápido

e eficaz;

III – o tratamento em tempo integral de pessoas portadoras de deficiência mental

moderada a grave ou autismo em unidades especializadas e adequadas, sejam estas

públicas,  sejam  instituídas  por  meio  de  convênios  ou  parcerias  com  a  iniciativa

privada, devendo estas zelar pela manutenção dos vínculos familiares;

IV – a implantação de unidades de urgência e emergência de pronto-socorro para o

atendimento  exclusivo  às  pessoas  portadoras  de  deficiência  mental  moderada  a

grave  ou  autismo,  garantindoo  transporte  do  paciente  em  ambulância  e  a  sua

permanência acompanhada. 

V – implantação de serviços especializados no atendimento à saúde do deficiente

mental moderado a grave ou autista, em regime de hospital-dia e hospital-noite, que

permitam acolher os usuários que necessitem de atendimento em tempo integral.

CAPÍTULO IV

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Art. 9º – Fica criado o Cadastro Estadual de Pessoas Portadoras de Autismo e outro
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Transtorno de Desenvolvimento – Ceppa.

Parágrafo único – As pessoas cadastradas no Ceppa serão incluídas no Programa

de  Distribuição  de  Medicamentos  de  Alto  Custo  do  Ministério  da  Saúde  e  em

convênios para distribuição de medicamentos indicados para transtornos globais do

desenvolvimento e suas comorbidades, por meio da Secretaria de Estado de Saúde.

Art. 10 – É dever do Estado possibilitar o transporte coletivo específico ou individual

de  pessoas portadoras  de  deficiência  mental  moderada a  grave ou autismo,  com

vistas  às  suas  necessidades  de  ensino  ou  assistência  à  saúde,  por  meio  de

transporte de massa ou ambulâncias específicas.

Parágrafo único – O veículo em que estiver sendo conduzida pessoa portadora de

deficiência mental moderada a grave ou autismo poderá utilizar as vagas especiais de

estacionamento reservadas às pessoas com deficiência. 

Art. 11 – As entidades, governamentais ou não, de atendimento à pessoa portadora

de deficiência mental moderada a grave ou autismo, bem como de outros transtornos

globais de desenvolvimento, para efeito de convênio ou parcerias devem preencher

os seguintes requisitos:

I – estar regularmente constituídas e apresentar objetivos estatutários e plano de

trabalho compatíveis com esta lei e com as finalidades da respectiva área de atuação;

II  –  oferecer  instalações  físicas  em  condições  adequadas  de  habitabilidade,

salubridade e segurança, de acordo com as normas previstas em lei.

Art.  12 – Constitui  obrigação das entidades destinadas ao tratamento em tempo

integral de acolhimento ou de longa permanência para efeito de convênio e parceria

com o Estado:

I – oferecer atendimento personalizado, especialmente sob a forma de residências

semelhantes aos lares e ao ambiente familiar das pessoas que forem acolhidas; 

II  –  promover  atividades educacionais,  esportivas,  culturais  e de lazer,  podendo

fazê-las  por  meio  de  articulação  com  entidades  governamentais  ou  não

governamentais;

III  –  comunicar  à  autoridade competente  de  saúde toda ocorrência de doenças

infecto-contagiosas;

IV – comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de
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abandono moral ou material por parte dos familiares;

V – manter quadro de profissionais habilitados;

VI – manter identificação externa visível;

VII  –  manter  arquivo  de  anotações  onde  constem  data  e  circunstâncias  do

atendimento, nome da pessoa atendida, responsável, parentes, endereços, relação

de pertences, telefones de contato dos responsáveis e demais dados que possibilitem

sua identificação e a individualização do atendimento; 

VIII – garantir o livre acesso dos pais ou responsáveis legais às suas instalações;

IX – oferecer acomodações apropriadas para o recebimento de visitas;

X – afixar, em local visível, cópia desta lei, bem como de números de telefones para

receber denúncias em casos de mau atendimento, irregularidades ou maus tratos.

Parágrafo único – O dirigente da instituição responderá civil e criminalmente pelos

atos  que  praticar  em  detrimento  da  pessoa  atendida,  sem  prejuízo  das  sanções

administrativas cabíveis.

Art. 13 – Por serem os serviços prestados em parceria ou com financiamento do

Estado, impõe-se a garantia do recebimento de recursos compatíveis com o custeio

do atendimento e a celebração do contrato escrito de prestação de serviço com a

pessoa atendida ou com seu responsável, tutor, curador ou familiar responsável.

CAPÍTULO V

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 14 – Fica proibido o estabelecimento de idade para a concessão de qualquer

tipo de benefício a que faz jus o deficiente mental moderado a grave ou autista.

Art.  15  –  Os  recursos necessários  para  a  consecução das obrigações  contidas

nesta  lei  deverão  ser  previstos  e  garantidos  em  dotações  específicas  da  Lei

Orçamentária. 

Art. 16 – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 378/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 654/2007)

Acrescenta parágrafo ao art. 2º da Lei nº 15.435, de 11 de janeiro de 2005, que

disciplina a utilização de câmeras de vídeo para fins de segurança.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º – O art. 2º da Lei nº 15.435, de 11 de janeiro de 2005, fica acrescido do

seguinte parágrafo único: 

“Art. 2º - (...)

Parágrafo único – A obrigatoriedade da afixação do aviso referido no “caput” não se

aplica nos casos em que o sigilo quanto à utilização da câmera for imprescindível à

eficácia do sistema de segurança.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Este projeto de lei tem como objetivo acrescentar parágrafo ao art. 2º

da Lei nº 15.435, de 2005, que prevê a afixação, nos locais em que esteja instalada

câmera de vídeo para fins de segurança, de aviso que informe de sua existência, na

forma do regulamento.

O  monitoramento  por  câmeras  tem  se  mostrado  um  instrumento  eficaz  na

prevenção  e  combate  à  criminalidade.  A câmera  registra  o  ilícito,  facilitando  as

investigações e a posterior condenação do acusado. Por esse motivo, ela tem sido

implantada em diversos locais. 

Desse  fato  decorre  a  preocupação  com  o  direito  à  imagem  das  pessoas  que

transitem em tais locais.  É com o intuito  de evitar  uma violação à intimidade e à

imagem das pessoas filmadas que o art. 2º da mencionada lei prevê a afixação de

aviso informando da existência de câmera. 

Porém,  não  podemos  desprezar  o  fato  de  que,  em  algumas  situações,  o  bem

jurídico “segurança” é mais relevante que o bem jurídico “intimidade”.  O aviso de

existência de câmera acaba fazendo com que os criminosos escondam seus rostos,

dificultando  a  ação  investigatória  da  polícia.  Assim,  os  crimes  continuam  a  ser

praticados, mas os autores não podem ser identificados na filmagem, porque já se
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preveniram acerca de sua imagem. Assim, a câmera registra o ato, mas não registra

o autor. 

Certamente, o direito à imagem e à intimidade deve ser preservado. No entanto, em

casos específicos, em que a necessidade de segurança se fizer maior, esta deverá

prevalecer.  Afinal,  a  segurança  é  uma  questão  de  ordem  pública,  que  deve  ser

privilegiada  em  casos  de  conflito  entre  bens  jurídicos  tutelados  pelo  nosso

ordenamento. 

Este projeto de lei tem como objetivo possibilitar a dispensa do aviso informando da

existência de câmera quando questões de segurança o exigirem. Ressalte-se que a

imagem e a intimidade ainda assim serão preservadas, já que o art. 4º da Lei nº

15.435, de 2005, dispõe que as imagens produzidas por meio de câmeras de vídeo

para fins de segurança não podem ser exibidas a terceiros, exceto para instrução de

processo administrativo ou judicial. Logo, ainda que em certos locais seja dispensado

o aviso de filmagem, o cidadão terá a garantia de que sua imagem não será usada

indevidamente. 

No intuito de contribuir para o aperfeiçoamento da referida lei, bem como para o

combate à criminalidade, submeto este projeto ao juízo desta douta Casa Legislativa. 

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

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

PROJETO DE LEI Nº 379/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 963/2007)

Cria a Carteira Estadual do Idoso, a ser emitida para pessoas com idade entre 60 e

65 anos, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a Carteira Estadual do Idoso, a ser emitida para pessoas com

idade entre 60 e 65 anos, com renda igual ou inferior a dois salários mínimos. 

Art. 2º - A Carteira Estadual do Idoso de que trata esta lei tem por finalidade garantir

o passe livre no transporte semi-urbano.

Parágrafo único - Considera-se transporte semi-urbano aquele que, preservando as

características operacionais do transporte urbano, transpõe os limites do Município,

ingressando em área do Município vizinho.
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Art.  3º  -  A Carteira será emitida pela Secretaria  de Estado de Desenvolvimento

Social, com o auxílio da Coordenadoria de Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente -

Caade -, sem ônus para o beneficiário. 

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Desde 1989, os idosos têm direito ao transporte intermunicipal gratuito.

O dispositivo legal que concedeu este direito está contido na Lei nº 9.760, de 20/4/89.

Esta  lei  foi  regulamentada  pelo  Decreto  32.649,  de  13/3/91.  De  acordo  com  a

regulamentação, para obter o passe livre, o beneficiário deverá estar credenciado na

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, por indicação da Coordenadoria de

Apoio e Assistência à Pessoa Deficiente - Caade. 

Saindo da seara do transporte intermunicipal,  já regulamentado por lei  estadual,

temos que voltar nossa atenção para as inovações trazidas pelo Estatuto do Idoso

(Lei nº 10.741, de 2003).

Com o advento do Estatuto do Idoso, foi nacionalizado o direito à gratuidade dos

transportes  coletivos  públicos  urbanos  e  semi-urbanos,  entendidos  como  semi-

urbanos  aqueles  que,  preservando  as  características  operacionais  do  transporte

urbano,  transpõem  os  limites  do  Município,  ou  seja,  o  ônibus,  mesmo  urbano,

ingressa em área do Município vizinho. 

A gratuidade desse transporte é assegurada para as pessoas com idade igual ou

superior a 60 anos. Para aqueles que possuem mais de 65 anos, basta apresentar

algum documento que comprove a idade. Mas, para os que possuem idade entre 60 e

65 anos, a lei não estabelece como será concedida esta gratuidade, deixando a cargo

da legislação local regulamentar sobre estes casos. 

“Lei nº 10.741, de 2003

Art. 39 - Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade

dos  transportes  coletivos  públicos  urbanos  e  semi-urbanos,  exceto  nos  serviços

seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos serviços regulares.

§  1º  -  Para  ter  acesso  à  gratuidade,  basta  que  o  idoso  apresente  qualquer
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documento pessoal que faça prova de sua idade.

§ 2º - Nos veículos de transporte coletivo de que trata este artigo, serão reservados

10% (dez por cento) dos assentos para os idosos, devidamente identificados com a

placa de reservado preferencialmente para idosos.

§ 3º - No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65

(sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições

para  exercício  da  gratuidade  nos  meios  de  transporte  previstos  no  ‘caput’  deste

artigo.”

Logo, para assegurar a gratuidade aos idosos com idade entre 60 e 65 anos no

transporte  coletivo  público  semi-urbano,  proponho  o  estabelecimento  do  critério

“renda mínima”  de  até  dois  salários  mínimos.  Desta  forma,  a  legislação estadual

estará de acordo com o Decreto Federal nº 5.934, de 18/10/2006, que determina esse

mesmo critério para o transporte coletivo interestadual. 

Por se tratar de transporte coletivo semi-urbano, entendemos que cabe ao Poder

Legislativo Estadual regulamentá-lo, uma vez que um Município não pode interferir na

esfera de outro Município. 

É muito importante que o Estado de Minas Gerais assegure aos idosos todas as

oportunidades e facilidades para preservação dos seus direitos fundamentais, entre

eles o direito de locomoção e transporte. 

Portanto, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 380/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 601/2007)

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  15.778,  de  26  de  outubro  de  2005,  que  torna

obrigatório  equipar  com  aparelho  desfibrilador  cardíaco  os  locais,  veículos  e

estabelecimentos que menciona. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - O art. 1º da Lei nº 15.778, de 26 de outubro de 2005, passa a vigorar

acrescido dos seguintes incisos V a VII:

“Art. 1º - (...)
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V -  estações  rodoviárias  e  ferroviárias,  centros  comerciais,  estádios  e  ginásios

esportivos, academias de ginástica, hotéis e clubes;

VI - locais de trabalho com número igual ou superior a cem funcionários ou que

estejam localizados no perímetro urbano; 

VII  -  locais  com  aglomeração  ou  circulação  diária  igual  ou  superior  a  mil  e

quinhentas pessoas.”.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  É  de  extrema  importância  que  os  estabelecimentos  descritos  nos

incisos  V  a  VII  sejam  obrigados  a  se  equiparem  com  o  aparelho  desfibrilador

cardíaco, externo e automático. Conforme já foi amplamente discutido nesta Casa, o

aparelho desfibrilador pode salvar inúmeras vidas. Em locais de grande circulação de

pessoas,  este  aparelho  se  torna  imprescindível.  Academias  de  ginástica,  hotéis,

clubes, estádios, “shopping centers” são freqüentados por um público muito variado, e

a probabilidade de se necessitar de um aparelho desfibrilador é bem maior.

O  inciso  V  refere-se  a  estações  rodoviárias  e  ferroviárias,  centros  comerciais,

estádios  ou  ginásios  esportivos,  academias  de  ginástica,  hotéis  e  clubes,

independentemente do número de pessoas que circulem nestes locais. O inciso VI,

por  sua  vez,  acrescenta  a  obrigatoriedade  de  que empresas  e  demais  locais  de

trabalho  com  número  de  funcionários  igual  ou  superior  a  100  se  adaptem  às

exigências da Lei nº 15.778, de 2005. Esta é uma demanda dos próprios funcionários,

principalmente daqueles que trabalham longe de hospitais. Um desfibrilador nesses

locais pode salvar vidas. Além disso, essa é uma exigência que já se faz presente em

lei no Município de Sete Lagoas (Lei Municipal nº 7.137, de 28/9/2005). E, finalmente,

o inciso VII obriga locais com aglomeração ou circulação diária igual ou superior a

1.500  pessoas  a  disponibilizarem  aparelho  desfibrilador  cardíaco,  nos  moldes  da

legislação vigente. 

Ressalto  que  esta  proposição  é  uma  reapresentação  do  Projeto  de  Lei  nº

3.205/2006, de minha autoria, acrescido de algumas pequenas modificações. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos
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termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 381/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 828/2007)

Institui  a Semana Estadual de Educação,  Conscientização e Orientação sobre a

Fissura Lábio-Palatina e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  instituída  a  Semana  Estadual  de  Educação,  Conscientização  e

Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina, que passa a integrar o calendário oficial

de  eventos  do  Estado,  a  ser  comemorada,  anualmente,  na  segunda  semana  de

novembro.

Art.  2º  -  Os  objetivos  da  Semana  Estadual  de  Educação,  Conscientização  e

Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina são:

I - elevar a consciência sanitária da população sobre a fissura lábio-palatina;

II - promover atividades de educação em saúde sobre a fissura lábio-palatina;

III - realizar ações de identificação precoce da fissura lábio-palatina;

IV  -  capacitar  os  servidores  públicos  estaduais  para  as  ações  de  prevenção,

diagnóstico, tratamento e reabilitação de pacientes com fissura lábio-palatina;

V -  estimular os profissionais  de saúde a realizarem o diagnóstico  precoce e a

notificação das crianças portadoras de fissura lábio-palatina.

Art.  3º  -  As  atividades  pertinentes  à  Semana  Estadual  de  Educação,

Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina serão definidas, ano a

ano, pela comissão organizadora do evento.

Parágrafo único - A comissão oganizadora de que trata este artigo será designada

pelo Poder Executivo.

Art. 4º - Compete à comissão organizadora:

I - organizar a Semana Estadual de Educação, Conscientização e Orientação sobre

a Fissura Lábio-Palatina;

II - definir as atividades a serem desenvolvidas durante a Semana;

III - articular as secretarias e universidades estaduais afetas ao tema;

IV - receber, avaliar e manifestar-se sobre projetos e propostas de atividades da

Semana;
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V - promover atividades educativas, de conscientização e orientação sobre a fissura

lábio-palatina;

VI - identificar as carências das instituições que prestam atendimento aos pacientes

portadores da fissura lábio-palatina;

Art.  5º  -  As  atividades  da  Semana  Estadual  de  Educação,  Conscientização  e

Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina serão amplamente divulgadas pelo Poder

Executivo e pela comissão organizadora do evento.

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  poderá  realizar  parcerias  com  universidades,

associações, conselhos representativos das categorias profissionais afetas ao tema e

entidades privadas, para o desenvolvimento das atividades da Semana Estadual de

Educação, Conscientização e Orientação sobre a Fissura Lábio-Palatina.

Art.  7º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: A fissura labial ou “lábio leporino” é uma abertura no lábio que pode ser

pequena, apenas um corte no vermelhão do lábio, ou ser uma grande abertura que

chega até o nariz. Pode ser em um ou nos dois lados da boca. Já a fissura palatal ou

"goela de lobo" é a abertura no céu da boca (palato), que pode ser pequena, apenas

uma fenda no céu da boca, ou grande, em toda a extensão do palato. Existe também

a fissura lábio-palatina, que é a abertura que se verifica no lábio e no céu da boca ao

mesmo tempo, geralmente emendando-se.

São  várias  as  causas  dessa  deficiência,  entre  elas:  hereditariedade,  condições

ambientais, doenças durante a gravidez (como sífilis, rubéola, entre outras), uso de

álcool e outras indefinidas. Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, no

Brasil a ocorrência é de um fissurado para cada 650 nascimentos. O tratamento é

complexo  e  normalmente  prolonga-se  até  a  idade  adulta,  exigindo  o

acompanhamento  de  equipe  multidisciplinar.  A  criança  precisa  de  uma  ou  mais

cirurgias para correções, de tratamento fonoaudiológico para problemas de audição e

fonoarticulação, de tratamento ortodôntico e de acompanhamento psicológico, tanto
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para  o  indivíduo  quanto  para  sua  família,  pois  essa  deficiência  pode  acarretar

problemas de auto-estima.

Apresento este projeto visando à instituição e à inclusão oficial da Semana Estadual

de  Educação,  Conscientização  e  Orientação  sobre  a  Fissura  Lábio-Palatina  no

calendário de eventos do Estado, com o intuito de realizar um conjunto de atividades,

unindo  esforços  entre  Poder  Executivo,  secretarias,  universidades  estaduais,

associações  e  conselhos  representativos  das  categorias  afins,  na  busca  do

enfrentamento desse problema, prestando informações sobre tratamento e prevenção

aos pacientes.

Consciente  da  importância  que  tal  iniciativa  tem  para  a  saúde  da  coletividade,

submeto este projeto ao juízo desta douta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 382/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 278/2007)

Dispõe sobre o Dia da Ética e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia da Ética a ser comemorado anualmente no dia 22 de

setembro.

Art.  2º  -  O  Dia  da  Ética  deverá  ser  comemorado  na Assembleia  Legislativa  do

Estado  de  Minas  Gerais,  nas  escolas  da  rede  estadual  de  ensino  público  e  nas

repartições públicas estaduais.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: O dia 22 de setembro se tornou um marco regulatório para a ética nos

Legislativos  Estaduais  do  País.  Nesta  data,  a  União  Nacional  dos  Legislativos

Estaduais - Unale - promoveu na Câmara Federal, em Brasília, o lançamento oficial

de uma Campanha Nacional denominada Grito pela Ética na Política. O evento, que

reuniu Deputados com assento em todas as Assembleias Legislativas Estaduais, teve

e tem como objetivo o fim da corrupção no Brasil.  Durante tão vitorioso encontro,
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ficou  definido  que  a  cogitada  data  seria  perpetuada  no  calendário  de  todos  os

Estados brasileiros como o Dia da Ética.

O Brasil vive uma crise sem precedentes na sua história política. A classe política,

vitimada  por  escândalos  e  pelas  mazelas  que  uma  minoria  de  políticos

inescrupulosos provocou, vê os Parlamentos transformados em casas de suspeição e

enlameados os políticos, mesmo os de bem.

O atual sistema político-partidário está a exigir reformas profundas e urgentes, em

que  a  ética  possa  guiar  toda  atividade  pública  e  privada.  Os  parlamentares  não

podem se esquecer de que, muito mais do que políticos, são antes de tudo cidadãos

brasileiros,  tendo  inafastável  compromisso  para  com  os  concidadãos  que  neles

depositaram seu voto de confiança. Todos têm o dever de promover a moralização do

meio político, de recuperar a auto-estima de nossa gente e de renovar os valores

éticos e morais como norma de conduta.

A ética não deve ser encarada como uma obrigação, mas, isto sim, e sempre, como

uma prática inerente a uma correta atividade política. Desse modo, todos os cidadãos

responsáveis devem se unir para resgatar os verdadeiros valores políticos, cientes e

conscientes de que é pelo exercício ético e espírito público que será resgatada a

dívida social da Nação, reduzindo-se as brutais desigualdades e promovendo-se o

tão esperado desenvolvimento sócio-econômico e cultural.

Nessa ordem de coisas, a palavra de ordem, mais do que nunca, é a transparência.

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

parecer, nos termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 383/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 217/2007)

Dispõe  sobre  a  situação  funcional  dos  funcionários  da  Empresa  de Assistência

Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais  -  EMATER-MG - admitidos

entre 5 de outubro de 1988 e 23 de abril de 1993.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os funcionários da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do

Estado de Minas Gerais - EMATER-MG -, admitidos no período compreendido entre 5

de outubro de 1988 e 23 de abril de 1993, que tenham sido dispensados, sem justa
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causa, de 31 de agosto de 2004 até a data da publicação desta lei, ficam reintegrados

aos  quadros  de  funcionários  da  referida  empresa,  na  condição  de  funcionários

efetivos, com todas as garantias inerentes ao cargo e com o direito ao recebimento

dos  salários  e  vantagens  que  lhes  seriam  devidos  em  relação  ao  período

compreendido entre a data da dispensa e a da reintegração.

Art. 2º - Fica também reconhecida a condição de funcionário efetivo a todos aqueles

que, não obstante admitidos no mesmo período indicado no artigo anterior, ainda não

tenham sido dispensados.

Art. 3º - Para o exercício dos direitos garantidos no art. 1º desta lei, os funcionários

demitidos deverão, no prazo de trinta dias contados da sua publicação, apresentar

requerimento escrito ao Departamento de Pessoal da EMATER-MG. 

Art. 4º - Os salários e vantagens devidos aos funcionários reintegrados, em relação

ao período compreendido entre a dispensa e a reintegração, deverão ser pagos no

prazo máximo de noventa dias contados da data do retorno de cada funcionário.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Nos termos  da Constituição mineira,  tenho a honra  de  submeter  à

elevada deliberação de meus nobres pares, acompanhado de justificação, projeto de

lei através do qual procuro estabelecer meios de se corrigir uma injustiça contra os

funcionários da EMATER-MG admitidos entre a data da promulgação da Constituição

Federal e o dia 23/4/93, ocasião em que, pela primeira vez, o STF, interpretando o

texto constitucional, se pronunciou acerca da obrigatoriedade de os funcionários de

empresas públicas de direito privado se submeterem a concurso público.

Os beneficiários diretos deste projeto são ex-funcionários demitidos mediante ato

discriminatório odioso e lesivo ao erário público ou em vias de serem dispensados,

em  obediência  a  imposição  do  Ministério  Público  Federal  e  Estadual,  todos  eles

admitidos após a Constituição de 1988, porém antes de 23/4/93. Já passaram por

inúmeros  cursos  internos  e  externos  de  aperfeiçoamento,  tendo  havido,  portanto,

considerável investimento por parte da EMATER-MG em sua formação e qualificação.

Na média, têm 13 anos de contrato de trabalho.
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Ressalte-se,  ainda,  que  os  beneficiários  recebiam  ou  recebem  salários  em

patamares baixos, se consideradas a qualificação de cada um deles e as respectivas

funções. Para melhor esclarecer os fatos, basta dizer que a média salarial, para os

empregados de nível superior, é da ordem de R$1.200,00 (nas áreas de agronomia,

veterinária, zootecnia e engenharia agrícola, por exemplo) e, para os de nível médio,

de cerca de R$300,00.

Há muito tempo se discute, no meio jurídico, a aparente antinomia entre o art. 37,

inciso  II,  da  Constituição  Federal  (que  estabelece  obrigatoriedade  de  concurso

público para todas as contratações dentro da administração pública) e o art. 173, § 1º,

do mesmo Diploma Legal (que estabelece que as empresas públicas se regerão pelo

regime próprio das empresas privadas, dada sua natureza,  inclusive nas relações

trabalhistas).

Tratando desta questão, o STF, recentemente, decidiu que, em face de se tratar de

questão bastante conturbada, a aplicação da referida norma do inciso II do art. 37 às

pessoas jurídicas de direito privado integrantes da administração só poderia ser dada

como incontroversa, de modo a gerar anulação de contratações, a partir de 23/4/93,

pois nesta data foi publicado acórdão daquele Excelso Pretório que pela primeira vez

dirimiu um caso submetido a seu crivo.

A propósito, vale transcrever:

“Ementa:  Mandado  de segurança.  2.  Acórdão  do  Tribunal  de  Contas  da  União.

Prestação  de  contas  da  Empresa  Brasileira  de  Infra-Estrutura  Aeroportuária  -

INFRAERO.  Empresa  Pública.  Regularização  de  admissões.  3.  Contratações

realizadas em conformidade com a legislação vigente à época. Admissões realizadas

por processo seletivo sem concurso público, validadas por decisão administrativa e

acórdão anterior do TCU. 4. Transcurso de mais de dez anos desde a concessão da

liminar no mandado de segurança. 5. Obrigatoriedade da observância do princípio da

segurança  jurídica  enquanto  subprincípio  do  Estado  de  Direito.  Necessidade  de

estabilidade  das  situações  criadas  administrativamente.  6.  Princípio  da  confiança

como elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de

ética jurídica e sua aplicação nas relações jurídicas de direito público. 7. Concurso de

circunstâncias específicas e excepcionais que revelam: a boa-fé dos impetrantes; a
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realização  de  processo  seletivo  rigoroso;  a  observância  do  regulamento  da

INFRAERO,  vigente  à  época da realização do processo seletivo;  a  existência  de

controvérsia, à época das contratações, quanto à exigência, nos termos do art. 37 da

Constituição, de concurso público no âmbito das empresas públicas e sociedades de

economia  mista.  8.  Circunstâncias  que,  aliadas  ao  longo  período  de  tempo

transcorrido,  afastam  a  alegada  nulidade  das  contratações  dos  impetrantes.  9.

Mandado de segurança deferido (Mandado de Segurança nº 22.357-0-DF, Tribunal

Pleno, relator: Ministro Gilmar Mendes; impetrante: Ivete do Socorro Abreu de Souza

e outros; impetrado: Tribunal de Contas da União; julgamento em 27/5/2004, v.u.; data

de publicação: “Diário do Judiciário” de 5/11/2004)”.

É  de  destacar  que  se  trata  de  julgamento  proferido  agora,  em  maio  de  2004,

proferido  pelo  Tribunal  Pleno,  de  forma  unânime,  em  situação  idêntica  à  dos

empregados da EMATER-MG. 

O  que  é  importante  frisar  é  que,  sem  dúvida,  decidiu-se  pela  validade  das

admissões,  naquele  caso  ocorridas  até  23/4/93,  tanto  porque  havia  sérias

controvérsias, na época das contratações, no que toca à interpretação conjunta (e

aparente antinomia) dos arts. 37, inciso II, e 173, § 1º, da Constituição Federal, como

também porque, passados mais de cinco anos das contratações, não há possibilidade

de elas serem anuladas, pois que o manto da prescrição (para alguns, decadência)

administrativa (que atinge não só a iniciativa administrativa de anular, mas também

qualquer  tentativa  judicial  com o  mesmo fim)  impediria  qualquer  providência  para

tanto.

Assim, como os atos de dispensa dos empregados admitidos até 23/4/93, ocorridos

no  período  posterior  a  31/8/2004,  estão  embasados  em  imposição  ilegítima  do

Ministério  Público,  que  contraria  o  entendimento  da  nossa  mais  alta  Corte,  em

recente e unânime julgamento, proponho a aprovação deste projeto, a fim de corrigir

a injustiça e até mesmo para que sejam resguardados os interesses da administração

pública, na medida em que não nos parece oportuna ou conveniente a dispensa de

pessoas com larga experiência, nas quais já houve grande investimento no que se

refere a cursos de aprimoramento, para substituí-las por novos concursados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 384/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 210/2007)

Cria o Programa Escola no Lar para alunos enfermos. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica criado o Programa Escola no Lar destinado a alunos da rede pública

de ensino, que, por motivo de doença, estejam impossibilitados de comparecer à sala

de aula. 

Art. 2º - O Programa tem por objetivo oferecer ao aluno enfermo, em domicílio ou

em hospitais, a orientação, o acompanhamento e o suporte necessários para evitar o

atraso no aprendizado e a possível repetência. 

Parágrafo único - A orientação, o acompanhamento e o suporte a que se refere o

“caput” deste artigo deverão ser prestados por voluntários, em comum acordo com o

corpo docente, sob a forma de atendimento individualizado, aulas de reforço e ajuda

nos deveres escolares, entre outras. 

Art. 3º - Poderão participar como agentes do Programa: 

I - professores, ativos e inativos; 

II - especialistas em educação, ativos e inativos; 

III - voluntários que comprovarem, perante a direção da escola, capacitação para o

desempenho da atividade. 

Art.  4º  -  Para  a implementação do Programa,  a  direção do estabelecimento  de

ensino  poderá  articular-se  com  associações  comunitárias,  centros  sociais  e  de

estudos, bibliotecas e outra entidades. 

Art.  5º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A proposição sob comento tem como objetivo fundamental estender o

referido benefício, que já vem logrando êxito nas escolas da rede privada de ensino,

aos estudantes das escolas públicas, em todos os níveis, seja no ensino fundamental
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seja no ensino médio. Motivaram-me a apresentar este projeto de lei  os diversos

apelos enviados a meu gabinete parlamentar,  em especial,  pedido formulado pela

mãe  de  uma  criança  carente,  acometida  de  grave  enfermidade,  que  a  afastaria

durante  oito  meses  da  sala  de  aula,  sem  que  a  escola,  nesse  período,

disponibilizasse o ensino  domiciliar,  prejudicando o ensino de qualidade,  o qual  é

dever do Estado. 

Pelo exposto, conto com o apoio dos colegas parlamentares para aprovação deste

projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 385/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 229/2007)

Proíbe a operação de aeroportos, no perímetro urbano de 7km (sete quilômetros)

da região central da cidade, nos Municípios com mais de 1.000.000 (um milhão de

habitantes).

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É vedada a operação de aeroportos no raio de 7km (sete quilômetros) do

perímetro  urbano  dos  Municípios  com  uma  população  superior  a  1.000.000  (um

milhão de habitantes). 

Parágrafo único - A sede da Prefeitura Municipal será o ponto de referência para a

medição de raio.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  diligenciará  junto  aos  Governos  Municipais  com  o

objetivo de transferir para áreas fora do perímetro urbano os pequenos aeroportos

que,  em  face  do  crescimento  demográfico  e  da  expansão  imobiliária,  passem  a

representar perigo para as populações adjacentes.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Os  aeroportos  construídos  em  áreas  residenciais  prejudicam

intensamente a população que vive na região. 

Os problemas são diversos, tais como o barulho provocado pelo grande número de
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vôos, as poluições visual e atmosférica, que ocasionam implicações diretas sobre o

futuro da região. 

Urge, também, transferir os aeroportos já construídos visando a propiciar a melhoria

da qualidade de vida dos moradores da região já urbanizada.

Os  aeródromos  situados  em  áreas  urbanizadas  com  grande  densidade

populacional,  causam  desconforto  na  comunidade  local.  Questões  como poluição

sonora, segurança das áreas residenciais vizinhas, aumento do já intenso tráfego da

região e, principalmente, agressão a áreas ambientais são motivo de apreensão e

devem ser analisadas. Não é necessário ser perito para perceber o barulho causado

pelo  pouso  e  pela  decolagem  de  aeronaves  em  aeroportos.  O  tráfego  causa

considerável barulho nas áreas vizinhas. 

A implementação de jatos causa um aumento incontestável da poluição sonora da

região.  Estudos  relativos  à  aviação  civil  ressaltam  que  os  ruídos  constituem  um

problema para as áreas vizinhas. 

Deve-se considerar ainda a existência do comum tráfego aéreo, no qual aeronaves

ficam sobrevoando o aeroporto a espera de pista vaga para realização do pouso.

Imensurável seria a poluição sonora nesses casos. 

No  aspecto  de  segurança,  não  são  poucos  os  motivos  de  preocupação  das

comunidades vizinhas aos aeroportos. Os pousos e as decolagens seriam realizados

em direção às suas residências. E, no caso de tráfego aéreo supracitado, aeronaves

circulam sobre suas casas à espera do pouso. Acidentes de resultados desastrosos e

de grande repercussão, como o da companhia aérea TAM, entre outros, são exemplo

de acidentes em aeroportos envolvidos pela malha urbana, nos quais figuravam entre

as vítimas fatais não só passageiros, mas também as pessoas que ali residiam.

Os  aeroportos  em  perímetro  urbano  tendem  a  ser  envolvidos  pela  expansão

imobiliária, e não se pode permitir que se originem da vontade de pequenos grupos

elitistas, em detrimento de maioria esmagadora da população. 

Há que se preservar a qualidade de vida, e, entre os seus itens principais, um dos

que causam maiores transtornos é a decolagem e a aterrissagem sucessivas de jatos

de grande porte.

Este  projeto  irá  beneficiar  toda  a  região,  propiciando  tranqüilidade  e  dignidade
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humana.

Por essas razões apresento esta proposição, para a qual peço a aquiescência de

meus pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

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

PROJETO DE LEI Nº 386/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 230/2007)

Autoriza o Poder Executivo a criar um centro de auxílio médico-ambulatorial  aos

portadores da doença de Parkinson e do mal de Alzheimer.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a criar,  no âmbito da Secretaria  de

Saúde  do  Estado,  centros  de  auxílio  médico-ambulatorial  para  os  portadores  da

doença de Parkinson e do mal de Alzheimer. 

Art. 2º - Os gastos necessários à implantação deste programa correrão por conta

das dotações da Secretaria de Saúde, revistas e suplementadas se necessário.

Art. 3º - O programa referido no art. 1º desta lei será regulamentado por decreto do

Poder Executivo e implantado dentro do prazo máximo de noventa dias, a contar da

data de publicação. 

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Não existe cura conhecida para a doença de Alzheimer, por isso o

tratamento destina-se a controlar os sintomas e proteger a pessoa doente dos efeitos

produzidos pela  deterioração  trazida  pela  sua condição.  Antipsicóticos podem  ser

recomendados para controlar comportamentos de pessoas agressivas ou deprimidas,

garantir sua segurança e a dos que as rodeiam. 

A doença de Alzheimer não afeta apenas o paciente, mas também as pessoas que

lhe são próximas. A família deve se preparar para uma sobrecarga muito grande em

termos emocionais, físicos e financeiros. Também deve se organizar com um plano de

atenção ao familiar doente, em que se incluam, além da supervisão sociofamiliar, os

cuidados gerais,  sem se esquecerem os cuidados médicos e as visitas regulares.
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Assim, a pessoa doente ficará bem assistida e se houver outros problemas de saúde

que precisem ser tratados. 

Os casos de Alzheimer e Parkinson crescem a cada ano no Estado manifestando-

se com maior incidência em pessoas na faixa dos 60 anos, que corresponde aos

cidadãos que já não mais se encontram no mercado de trabalho e que, na maioria

dos casos, subsistem de aposentadorias e pensões. 

É  preciso  que  o  Estado  crie  um  centro  de  convivência  para  essas  pessoas,

propiciando-lhes bem-estar. 

Considerando-se o elevado custo para o tratamento das enfermidades que figuram

no objetivo central deste projeto de lei, é que solicito especial atenção dos nobres

colegas Deputados na aprovação desta proposição.

Além disso, a doença se prolonga no tempo o que ocasiona grandes desgastes

para  os  familiares,  sendo  necessária,  portanto,  a  atuação  do  poder  público  para

amparar tais doentes.

Tendo em vista o exposto, solicito a mais rápida tramitação e a breve aprovação

deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 387/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 231/2007)

Dá denominação de Rodovia Maria de Lourdes Simão ao trecho da MG-827 que

liga o Município de Bambuí ao Município de Medeiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominado Rodovia Maria de Lourdes Simão o trecho da MG-827

que liga o Município de Bambuí ao Município de Medeiros.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Sra. Maria de Lourdes Simão desenvolveu durante a sua vida um

trabalho comunitário e social muito importante. Sempre preocupada com a formação

de seus filhos, foi a genitora de Nilo Simão, um dos grandes empresários da região,
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que fornece inúmeros empregos e renda para a comunidade, além de realizar um

trabalho social que dignifica a pessoa humana. Ela sempre lutou pela melhoria das

estradas de região por  acreditar  que, com isso,  o desenvolvimento chegaria mais

rapidamente.

Maria de Lourdes Simão era uma mulher de bondade incontestável e merecedora

da  homenagem  que  se  propõe  e  que  marcará  o  nome dessa  cidadã,  que  tanto

trabalhou em prol de uma Bambuí cada vez melhor. Faleceu em 7/8/90.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 388/2011

Dispõe sobre a contratação de serviços de produção publicitária pelos órgãos das

administrações direta e indireta do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os órgãos das administrações direta e indireta do Estado de Minas

Gerais obrigados a contratar a produção de peças publicitárias de qualquer natureza

somente com empresas publicitárias com sede em Minas Gerais.

Art. 2º - A sublocação, a qualquer título, dos serviços de produção de que trata o

artigo anterior somente será permitida quando o serviço for executado por empresas

ou profissionais comprovadamente fixados no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo  único  -  A  comprovação  de  que  trata  este  artigo  far-se-á  com  a

apresentação das guias referentes ao recolhimento de ISS dos três últimos meses a

contar da apresentação da proposta.

Art. 3º - O descumprimento das disposições desta lei importa rescisão automática

do contrato e declaração de inidoneidade da empresa publicitária para contratação

com a administração estadual, por um período de dois anos.

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

disposições em contrário.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto de lei visa a fomentar a economia do Estado contribuindo
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não somente para o desenvolvimento do setor de publicidade e propaganda, mas

também positivamente para a arrecadação de impostos e tributos no âmbito estadual.

Nesse sentido, é extremamente válido incentivar as agências e empresas do ramo

publicitário  com  sede  no  Estado  de  Minas  Gerais,  através  de  propagandas

governamentais referentes aos mais diversos órgãos da administração estadual.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 389/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 209/2007)

Dispõe sobre a realização de parceria público-privada para gestão de praças de

esporte do Estado de Minas Gerais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As atividades de construção, manutenção e administração de estádios de

futebol  e  praças  esportivas  pertencentes  ao  patrimônio  público  estadual  serão

desenvolvidas diretamente pelo Estado ou serão transferidas a terceiros, por meio de

parceria público-privada, nos termos da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003.

Art. 2º - O projeto de lei que encaminhar o Plano Plurianual de Ação Governamental

2008-2011  contemplará,  entre  os  objetos  para  a  realização  de  parceria  público-

privada,  as  atividades  de  manutenção  e  administração  do  Estádio  Governador

Magalhães Pinto. 

Art. 3º - O “caput” do art. 2º da Lei Delegada nº 67, de 29 de janeiro de 2003, passa

a vigorar com a seguinte redação: 

“Art.  2º  -  A  Administração  de  Estádios  do  Estado  de  Minas  Gerais  tem  por

finalidades:

I  -  a  administração  de  estádios  próprios  ou  de  terceiros,  mediante  convênios,

observada a política formulada pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social

e Esportes; 

II  -  o  acompanhamento  das  atividades  administrativas  dos  estádios  próprios,

desenvolvidas por meio de parcerias público-privadas, podendo, nesse caso: 

a) encaminhar ao Conselho Gestor de Parcerias Público-Privadas os projetos para
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a realização de parcerias público-privadas relacionadas com a sua área de atuação; 

b)  acompanhar  a  execução  dos  contratos  de  parcerias  público-privadas

relacionadas com a sua área de atuação e emitir anualmente relatório de avaliação; 

c)  sugerir  alterações  contratuais  ou  propor  ao  Conselho  Gestor  de  Parcerias

Público-Privadas  a  extinção  do  contrato,  em  caso  de  grave  inadimplência  do

contratado.”.

Art. 4º – Fica acrescido ao “caput” do art. 5º da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro

de 2003, que dispõe sobre o Programa Estadual de Parcerias Público-Privadas, o

inciso VII, e ao § 1º do mesmo artigo, o inciso VIII:

Art. 5º - (...)

VII - a construção, a ampliação, a manutenção, a reforma e a gestão de instalações

de uso público destinadas à realização de eventos esportivos e de lazer”. 

§ 1º - (...)

VIII - atividades de esporte e lazer.”.

Art. 5º - O inciso I do art. 14 da Lei nº 14.868, de 16 de dezembro de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 14 - (...)

I - demonstrar capacidade administrativa, econômica e financeira para a execução

do contrato.”.

Parágrafo único -  Nos casos a que se refere  o  inciso  VII  do  “caput”  do  art.  5º

considera-se capacidade administrativa a  manutenção,  pelo  prazo  mínimo de dez

anos, de departamento ou divisão voltada para a participação de natureza profissional

em atividade esportiva ou em competições de nível estadual e nacional.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º - Fica revogado o art. 3º da Lei nº 3.410, de 8 de julho de 1965, alterado pelo

art. 1º da Lei nº 5.866, de 27 de abril de 1972.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  popularmente  conhecido

como Mineirão, é um patrimônio do povo mineiro. Foi projetado por Eduardo Mendes

Guimarães Júnior e Gaspar Garreto, ambos arquitetos. O grande estádio passou, em
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junho de 2004, por uma obra de revitalização e tem capacidade total para 76.500

espectadores.

É constituída por 88 pórticos de concreto armado, dispostos radialmente em torno

de uma elipse. O vão livre entre pórticos mede 7,5m (8m de eixo a eixo). A estrutura é

composta de 28 setores de construção, numeradas, correspondendo o setor nº 1 ao

trecho em que estão situadas a tribuna de honra e as cabines de rádio e TV. A viga

principal da cobertura vence o vão em balanço de 30,5m.

A sua manutenção, porém, por ser muito onerosa para o Estado, tem prejudicado a

conservação e a boa aparência do complexo esportivo, que, além de não fornecer

comodidade suficiente aos usuários, não consegue fornecer-lhes segurança. 

O instituto da parceria público-privada é, hoje, um dos instrumentos mais eficientes

de gestão compartilhada da coisa pública,  tendo-se em vista os benefícios que a

parceria proporciona para ambas as partes, em especial para o poder público, que se

vê obrigado a sucatear ou até mesmo abandonar bens de sua propriedade, por não

ter condições financeiras ou administrativas de mantê-los ou geri-los com a eficiência

e competência exigidas pelo mercado.

É evidente a capacidade de gestão com maior eficiência apresentada pela iniciativa

privada  para  algumas  áreas  em  que  o  Estado  ainda  se  aventura  a  interferir

econômica e administrativamente, em especial o ramo dos esportes profissionais, que

apresenta alta complexidade em suas diversas áreas de gestão, especialmente nas

áreas de “marketing” e financeira. Nesses casos, a melhor opção é que esse tipo de

atividade  fique  a  cargo  dos  empresários  do  setor,  o  que  tem  sido  mostrado  de

maneira evidente na organização de todos os grandes eventos esportivos no mundo.

No Brasil não poderia ser diferente. 

A parceria público-privada nesse caso traria benefícios evidentes, como a redução

dos  custos  para  o  Governo  do  Estado,  que são muito altos  na  administração de

estádios de futebol, e, na outra ponta, o aumento da arrecadação com impostos e

taxas, com que o parceiro privado terá que arcar ao assumir a administração dos

referidos imóveis públicos.

Assim sendo, contamos com o apoio dos nobres colegas nesta iniciativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 390/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 228/2007)

Autoriza o Poder Executivo a implantar um aeroporto na região dos Inconfidentes,

no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo do Estado de Minas Gerais autorizado a implantar

um aeroporto na região dos Inconfidentes, no Município de Ouro Preto, o qual se

denominará Aeroporto Francisco Gontijo. 

Art. 2º - As despesas decorrentes da implementação desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias a contar

da data de sua publicação.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A região dos Inconfidentes possui importância mundial destacando-se

o  triângulo  formado  pelas  cidades  de  Ouro  Preto,  Mariana,  Itabirito  e  por  seus

respectivos Distritos. Tal região apresenta importância histórica, política, turística e

econômica  muito  grande,  contribuindo  extremamente  para  o  desenvolvimento  de

nosso país.

O  fluxo  turístico  nessa  região  é  intenso.  Autoridades  e  pessoas  de  expressão

mundial vêm conhecer, trabalhar e negociar na região. É importante destacar que as

cidades de Ouro Preto e Mariana possuem um número de turistas  muito grande,

lotando diuturnamente seus hotéis  e povoando tais  cidades.  Encontros de  caráter

mundial acontecem, como o Mercosul.

O  ecoturismo  possui  uma  paisagem  natural  privilegiada  com  quedas-d’água

maravilhosas, parques naturais exuberantes, que atraem inúmeras pessoas para o

conhecimento da área.

A  região  possui  empresas  de  atividade  econômica  que  giram  em  torno  das
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indústrias metalúrgicas e de mineração,  como a Alcan,  a Companhia Vale do Rio

Doce, a MBR, entre outras, atraindo um número muito grande de empresários. Entre

as  principais  atividades  econômicas,  destacam-se  a  atividade extrativa  mineral,  a

indústria  de  transformação,  as  riquezas  minerais,  como jazidas  de  ferro,  bauxita,

manganês,  talco  e  mármore.  A  região  pertence  ao  Circuito  do  Ouro,  e  muitas

atividades envolvem a Universidade Federal de Ouro Preto, que possui expressão e

alcance mundial.

Outrossim,  a famosa Estrada Real,  que corta esta área,  propicia o aumento do

número de turistas e pessoas interessadas em explorar e conhecer as maravilhas

dessa Estrada.

Isto posto,  percebemos um número imenso de pessoas interessadas na região,

pelos  mais  variados  motivos;  entretanto,  existe  um  pequeno  problema  de  fácil

solução; podemos resolvê-lo de forma muito rápida e eficaz.

A problemática refere-se ao acesso a tal região que se dá única e exclusivamente

por  uma rodovia  perigosa  e  famosa  pelas  mortes  e  pelos  acidentes  graves  que

ocasiona. Urge, portanto melhorar o acesso a essas cidades.

Para  isso  podemos  realizar  um  projeto  de  infra-estrutura  que  irá  repercutir

imediatamente e positivamente em toda a região dos Inconfidentes. Com a criação de

um aeroporto solucionaremos os problemas de acesso a essa região tão importante

para o desenvolvimento de nosso país.

O  plano  de  desenvolvimento  desse  aeroporto  vai  permitir  desempenhar  com

qualidade  o  seu  papel  de  infra-estrutura  fundamental  para  toda  a  região  dos

Inconfidentes.

O aeroporto irá proporcionar um acesso rápido, seguro, confortável e eficiente para

milhares de pessoas que se deslocam para a região dos Inconfidentes.

Os recursos para a construção do aeroporto já existem. Através da Secretaria de

Obras e Infra-Estrutura podemos recebê-los pelo PROFAA (programa federal  para

aeroportos) controlado pelo DAC.

É nossa obrigação lutar pela construção dessa importante obra, que trará muito

desenvolvimento à tão importante região dos Inconfidentes, coração de Minas Gerais.

O presente projeto irá beneficiar toda a região, propiciando o crescimento turístico e



1020
____________________________________________________________________________

econômico.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 391/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 227/2007)

Dispõe  sobre  a  obrigatoriedade  de  os  planos  de  saúde  manterem  em

funcionamento um centro de atendimento em todos os hospitais privados do Estado

de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  planos  de  saúde  no Estado  de  Minas  Gerais  que  condicionam  os

tratamentos médicos e hospitalares a autorizações prévias ficam obrigados a manter

em  funcionamento,  para  atendimento  de  clientes  e  usuários,  um  centro  de

atendimento em todos os hospitais privados em que prestam serviços.

Art.  2º  -  Os  centros  de  atendimentos  de  que  trata  o  art.  1º  desta  lei  deverão

funcionar 24 horas, com a finalidade de analisarem, imediatamente, as autorizações

para os diversos tratamentos médicos e hospitalares.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

sanções:

I - advertência;

II - multa de 1.000 (mil) Ufirs, com duplicação do valor a cada reincidência. 

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Muitos  planos  de  saúde do Estado de  Minas  Gerais  usam  de  um

procedimento indigno com os seus usuários. Eles condicionam inúmeras consultas e

tratamentos a autorizações prévias, sem fornecerem um centro de atendimento nos

hospitais.  Isso faz com que o conveniado se desloque até  a sede para obter  as

diversas autorizações solicitadas.

Outros planos se utilizam da transmissão via fax-simile, mas os pacientes nunca

são beneficiados imediatamente,  tendo que aguardar,  muitas  vezes,  até  24  horas

para obter ou não o deferimento.



1021
____________________________________________________________________________

Urge,  pois,  uma lei  que  obrigue os  planos  de  saúde a  analisar  os  pedidos  de

autorizações  nos  próprios  centros  hospitalares,  imediatamente,  evitando  o

deslocamento de pacientes e doentes até a sede do convênio.

Conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste projeto, para se evitar o

sofrimento dos cidadãos mineiros, facilitando, conseqüentemente, a vida de todos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 392/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 226/2007)

Dispõe sobre a proibição da exigência de caução por  parte dos prestadores de

serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras de

planos de assistência à saúde no Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida, em qualquer situação, a exigência, por parte dos prestadores

de serviços contratados, credenciados, cooperados ou referenciados das operadoras

de  planos  de  assistência  à  saúde  e  seguradoras  especializadas  em  saúde,  de

caução, depósito de qualquer natureza, nota promissória ou quaisquer outros títulos

de crédito, no ato ou anteriormente à prestação do serviço.

Art. 2º - O descumprimento do disposto no art. 1º acarretará uma multa, em favor do

usuário do serviço, no valor de três vezes, da garantia prestada.

Art. 3º - Competirá a Secretaria Estadual de Saúde a fiscalização do disposto nesta

lei.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A exigência  de  garantia  pelos  estabelecimentos  de  prestação  de

serviço de saúde, no âmbito privado, de usuário de plano de saúde, caracteriza-se

como uma prática abusiva, devendo ser coibida pelo poder público. 

No Estado de Minas Gerais, tal conduta é comum nos hospitais e nas clínicas, que

somente  atendem  aos  usuários  quando  apresentam  a  garantia  exigida  pelo

estabelecimento. 
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A exigência da garantia (especificamente o cheque-caução) ocorre em um momento

de extrema fragilidade emocional do usuário. Por essa razão, o documento não seria

reflexo de uma manifestação de vontade livre e consciente.

Além de o consumidor pagar um convênio médico, muitas vezes de valor elevado,

tem de apresentar uma garantia que, na realidade, serve para garantir o recebimento

de  valores  a  título  de  despesas  decorrentes  da  internação  do  paciente  no

estabelecimento hospitalar.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 393/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 223/2007)

Dispõe  sobre  a  instituição  de  concurso  de  prognósticos  destinado  ao

desenvolvimento da prática desportiva, com a participação de clubes desportivos de

futebol do Estado, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica o Poder  Executivo autorizado a instituir  concurso de  prognósticos

específico sobre o resultado de sorteio de números ou símbolos.

§  1º  -  O concurso  de prognósticos de  que trata  o “caput”  será autorizado pela

Secretaria de Fazenda e executado pela Loteria do Estado de Minas Gerais - Loteria

Mineira.

§ 2º - Poderá participar do concurso de prognósticos o clube desportivo mineiro da

modalidade futebol  que ceder  os  direitos  de  uso de sua denominação,  marca ou

símbolos para divulgação e execução do concurso e atender aos demais requisitos e

condições estabelecidos nesta lei e em regulamento. 

§ 3º - A receita líquida decorrente da realização do concurso de que trata o “caput”

será destinada aos clubes desportivos para aplicação em programas referentes ao

incentivo e desenvolvimento da prática desportiva.

Art.  2º  -  Para  fins  do  disposto  no  §  3º  do  art.  1º,  a  receita  líquida  será  assim

destinada:

I - 40% (quarenta por cento) para o valor do prêmio;

II  -  50% (cinqüenta por  cento)  para  remuneração das  entidades desportivas  da
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modalidade futebol que cederem os direitos de uso de suas denominações, marcas

ou símbolos para divulgação e execução do concurso de prognósticos;

III - 10% (dez por cento) para o custeio e manutenção do serviço.

Art. 3º - A participação da entidade desportiva no concurso de que trata o art. 1º

subordina-se  à  celebração de instrumento  instituído pela  Loteria  Mineira,  do  qual

constará a adesão aos termos estabelecidos nesta lei e em regulamento.

Parágrafo  único  -  Do  instrumento  a  que  se  refere  o  “caput”  constará  também

autorização para a destinação, diretamente pela Loteria Mineira, da importância da

remuneração de que trata o inciso II do art. 2º para pagamento de débitos junto aos

órgãos e entidades credoras.

Art. 4º - Os valores da remuneração referida no inciso II do art. 2º, destinados a

cada  entidade  desportiva,  serão  depositados  pela  Loteria  Mineira  em  contas

específicas das entidades participantes.

§ 1º - Os depósitos de que trata o “caput” serão efetuados mensalmente, no décimo

dia útil do mês subseqüente àquele em que tiver ocorrido o concurso de prognósticos.

Art. 5º - O concurso de prognósticos de que trata o art. 1º será implantado em até

seis  meses  contados  a  partir  do  término  do  prazo  fixado  em  regulamento  para

celebração do instrumento de adesão a que se refere o art. 3º.

Parágrafo único -  Os valores da remuneração de que trata o inciso II  do art.  2º

deverão  ser  reservados  pela  Loteria  Mineira  a  partir  da  realização  do  primeiro

concurso de prognósticos, ainda que arrecadados durante o período a que se refere o

“caput”.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei, inclusive quanto ao critério para

participação  e  adesão  de  entidades  desportivas  da  modalidade  futebol  e  aos

percentuais destinados para cada entidade desportiva.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Submeto à elevada consideração de meus caros colegas este projeto

de  lei,  que  dispõe  sobre  a  instituição  de  concurso  de  prognósticos  destinado  a

fomentar programas da política estadual de incentivo e desenvolvimento da prática
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desportiva. 

A providência legislativa reveste-se também de urgência, pois, se a ajuda financeira

proveniente da Loteria não ocorrer no menor tempo possível, frustrados estarão os

objetivos esportivos e o saneamento do passivo tributário dos clubes de futebol.

O  projeto  consiste  na  venda  de  títulos  de  capitalização  para  o  público,  que

concorrerá a prêmios em dinheiro, além de carros, casas e “kits” de clubes de futebol.

O  valor  arrecadado  servirá  para  custear  as  despesas  dos  times  de  futebol  do

Estado,  que,  atualmente,  encontram-se  inadimplentes,  com  inúmeras  dívidas  e

encargos sociais.

A proposta autoriza o Poder Executivo a instituir um jogo, executado pela Loteria

Mineira, que repassará 50% dos recursos arrecadados para os clubes de futebol. 

Os times precisarão ceder o direito de uso de sua denominação, marca, emblema,

hino ou símbolos para a divulgação e execução do concurso. Além disso, o dinheiro

repassado  será  controlado  pela  Loteria  Mineira,  que  poderá  utilizar  o  valor  no

incentivo da prática esportiva, bem como no pagamento dos débitos dos clubes.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Esporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 394/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 221/2007)

Desincorpora da Classe de Bens e Uso Especial e transfere para a Classe de Bens

de Uso Dominial a área e o imóvel do Estádio Governador Magalhães Pinto e autoriza

a  sua  concessão  administrativa  de  uso  mediante  licitação  na  modalidade

concorrência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica desincorporada da área dos bens de uso especial e transferida para a

dos  bens  dominiais  a  área  de  propriedade  estadual  do  Estádio  Governador

Magalhães Pinto, conhecido como Mineirão, bem como os imóveis que compõem o

Complexo Esportivo do Mineirão.

Art. 2º - Fica o Executivo autorizado a proceder à concessão administrativa de uso,

aos clubes desportivos do Estado, para uso e exploração, pelo prazo de trinta anos,

do Complexo Esportivo do Mineirão bem como da área por ele ocupada, mediante
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licitação na modalidade concorrência, depois de avaliação a ser efetuada pelo órgão

competente do Estado.

Art 3º - Do edital de concessão, além das exigências previstas na legislação e de

outras  que  forem  julgadas  pertinentes  pelo  Estado,  deverão  constar,  entre  as

condições gerais do contrato, as seguintes obrigações do concessionário:

a)  cumprir  os  prazos  estabelecidos  no  edital  de  apresentação dos  projetos  das

obras e de sua implantação;

b) suportar todas as despesas com os projetos, construções, material, mão-de-obra

e encargos financeiros, tributários, previdenciários e outros relativos à execução das

obras de reforma e manutenção;

c) responsabilizar-se por eventuais danos ou prejuízos que venham a ser causados

ao  poder  público  ou  a  terceiros  nas  dependências  do  Complexo  Esportivo  do

Mineirão, bem como às redes de luz, gás, telefone e esgoto;

d) conservar a área e as instalações em condições de perfeito atendimento de suas

finalidades;

e) prestar, em caráter permanente, serviços eficientes aos usuários;

f)  acatar  as  determinações  da  fiscalização  do  Estado,  que  acompanhará  a

exploração dos serviços pela empresa vencedora da licitação.

Art 4º - Todas as benfeitorias realizadas na área do Complexo ficarão, de imediato,

incorporadas ao patrimônio do Estado, de pleno direito.

Art. 5º- Constituirá causa para a declaração de caducidade da concessão, a critério

do Estado, a inobservância das condições estabelecidas nesta lei, ou a inexecução

total ou parcial do contrato pela concessionária.

Parágrafo único - A declaração de caducidade de que trata este artigo não exime o

concessionário  de  arcar  com  danos  causados  ao  Estado  nem  o  exonera  das

penalidades estabelecidas em lei.

Art. 6º - Findo o prazo de concessão, a área será restituída ao Estado, com todas

as suas benfeitorias e equipamentos, que a ela se incorporarão, sem nenhum direito

de retenção e independentemente de pagamento a título de indenização.

Art.  7º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário.
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Art. 8º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  Estádio  Governador  Magalhães  Pinto,  popularmente  conhecido

como Mineirão, é um patrimônio do povo mineiro. Foi projetado por Eduardo Mendes

Guimarães Júnior e Gaspar Garreto, ambos arquitetos. O grande estádio passou, em

junho de 2004, por uma obra de revitalização e tem capacidade total para 76.500

espectadores.  É  constituída  por  88  pórticos  de  concreto  armado,  dispostos

radialmente em torno de uma elipse. O vão livre entre pórticos mede 7,5 metros (8

metros  de  eixo  a  eixo).  A  estrutura  é  composta  de  28  setores  de  construção,

numeradas, correspondendo o setor número 1 ao trecho em que estão situadas a

tribuna de honra e as cabines de rádio e TV. A viga principal da cobertura vence o vão

em balanço de 30,5m.

A sua manutenção, porém, por ser muito onerosa para o Estado, tem prejudicado a

conservação e a boa aparência do Complexo Esportivo, que, além de não fornecer

comodidade suficiente aos usuários, não consegue fornecer segurança a estes. Por

isso propomos a sua concessão, sem perda de propriedade para o Estado, a fim de

privatizar a prestação dos serviços, aumentando a sua eficiência. Contamos com o

apoio dos nobres colegas nesta iniciativa.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 395/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 823/2007)

Dá a denominação de Coronel Américo Teixeira Guimarães à Rodovia MG-238, que

liga os Municípios de Cachoeira da Prata e Sete Lagoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica denominada Coronel Américo Teixeira Guimarães a Rodovia MG-238,

que liga os Municípios de Cachoeira da Prata e Sete Lagoas.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.
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Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  De  acordo  com  a  Lei  nº  13.408,  de  1999,  a  denominação  de

estabelecimentos, instituições e próprios do Estado deve recair em nome de pessoas

falecidas que se tenham destacado por  notórias  qualidades e relevantes serviços

prestados à coletividade.

Propomos  dar  à  rodovia  que liga  os  Municípios  de  Cachoeira  da  Prata  e  Sete

Lagoas  o  nome  de  Coronel  Américo  Teixeira  Guimarães  como  tributo  e

reconhecimento ao destacado trabalho que essa personalidade desenvolveu em prol

do comunidade.

Nascido  em  8/9/1885,  no  Município  de  Sete  Lagoas,  foi  o  pioneiro  do

desenvolvimento industrial do Estado e, ao mesmo tempo, grande incentivador das

atividades  comerciais  em  Belo  Horizonte,  tendo  sido  o  terceiro  presidente  da

Associação Comercial de Minas Gerais, já em 1915.

O  seu  mérito  de  empresário  e  o  valor  de  seu  caráter  foram  proclamados  no

documento  que  quatro  entidades  empresariais  mineiras  dirigiram  ao  então

governador José Francisco Bias Fortes, pedindo a inclusão de seu nome no “Livro do

Mérito” da Ordem Nacional do Mérito.

Em 1905 construía a primeira usina hidrelétrica da sua região. E quando Minas

Gerais estava apenas com duas estradas - Caeté/Sabará e Rio de Janeiro/Juiz de

Fora -  construiu a terceira, ligando Cachoeira de Macacos à Sete Lagoas,  hoje a

conhecida rodovia MG-238.

O seu falecimento,  ocorrido  em  31/8/70,  deixa uma lacuna;  ficaram, entretanto,

boas lembranças e admiração por seu exemplar modo de vida.

Em  vista  disso,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  pares  para  a  homenagem

pública que ora pretendemos prestar-lhe.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 396/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 233/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade do contrato de seguro contra riscos e acidentes em
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favor de terceiros, no Estado de Minas Gerais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O adquirente de veículo automotor terá a obrigação de contratar seguro

contra  riscos  e  acidentes  em  favor  de  terceiros  no  momento  da  expedição  do

Documento Único de Transferência - DUT.

Art. 2º - O comprovante do contrato de seguro em favor de terceiros passa a ser

documento  de  porte  obrigatório,  resultando  a  ausência  deste,  na  aplicação  das

penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 3º - Salvo cláusula contratual em contrário, a cobertura da responsabilidade civil

da seguradora assegura indenização, caso o veículo segurado seja o responsável

pelos danos materiais ou corporais causados a terceiros. 

Art.  4º  -  O  valor  da  indenização  está  condicionado  ao  limite  máximo  de

responsabilidade contratado para esta cobertura e aos prejuízos causados.

Art. 5º - O valor mínimo para contrato de seguro será de R$1.000,00 (mil reais). 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto visa a tornar obrigatória a contratação de seguro em favor

de terceiros,  disposição  que,  anteriormente,  era  tida  apenas  como um seguro  de

cunho meramente facultativo.

É  importante  frisar  que  ordenamentos  jurídicos,  como  o  da  Argentina  e  o  dos

Estados Unidos, têm o contrato de responsabilidade contra terceiros, como seguro

obrigatório, levando-se em conta a consagrada máxima de que quem coloca um bem

em risco fica obrigado pelo dano advindo.

Outrossim, este projeto não beneficiará apenas as seguradoras, mas também os

seus segurados,  uma vez que,  como conseqüência do aumento da demanda dos

contratos de seguro, estes terão seus valores reduzidos.

Conto com o apoio dos nobres pares, para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 397/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 232/2007)

Torna  obrigatório  o  oferecimento,  pelo  Estado,  de  vacinas  de  catapora  para  as

crianças de até 14 anos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O Estado oferecerá, gratuitamente, vacina de catapora para crianças de até

14 anos. 

Art. 2º - Na vacinação serão observadas:

I - a certidão de nascimento do menor. 

II - realização direta pelo Estado ou pelo Município interessado;

Art. 3º - Os recursos necessários para atender ao disposto nesta lei serão providos

por:

I - receita consignada no orçamento do Estado;

II - outras fontes.

Art. 4º - O Poder Executivo regulará esta lei no prazo de trinta dias contados da

data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A catapora  é  uma  doença  infecciosa  causada  pelo  vírus  varicela-

zoster.  Altamente  contagiosa  e  geralmente  benigna,  era  uma  das  doenças  mais

comuns da infância antes do advento da vacina. 

Uma  vez  adquirido  o  vírus,  a  pessoa  fica  imune  por  toda  a  vida,  porém,  ele

permanece  no  organismo  e,  futuramente,  pode  provocar  uma  doença  conhecida

como herpes-zoster, também conhecida por cobreiro.

Os primeiros sintomas são febre entre 37, 5° e 39, 5°, mal-estar, inapetência, dor de

cabeça, cansaço. De 24 a 48 horas mais tarde, surgem lesões de pele caracterizadas

por manchas avermelhadas que dão lugar a pequenas bolhas ou vesículas cheias de

líquido que posteriormente formarão crostas e que provocarão muita coceira. 

A transmissão do vírus da catapora ocorre por contato direto através da saliva ou de

secreções respiratórias da pessoa infectada, ou por contato com o líquido do interior
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das vesículas. 

O período de incubação dura em média 15 dias e a recuperação completa ocorre

de sete a dez dias depois do aparecimento dos sintomas.

No entanto, inúmeras crianças no Estado de Minas Gerais não recebem a vacina,

pois o Estado não a disponibiliza de forma gratuita. 

Diante  disso,  faz-se  necessário  que  o  Estado,  por  questões  de  saúde  pública

disponibilize a vacina da catapora para todas as crianças de Minas Gerais. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 398/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 540/2007)

Dispõe sobre a prestação de serviço fretado de transporte rodoviário intermunicipal

e metropolitano de pessoas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os transportes rodoviários intermunicipal e o metropolitano de pessoas a

título precário, caracterizado como fretamento contínuo ou eventual, regem-se pelo

disposto nesta lei.

Art. 2º - Para efeito desta lei, considera-se:

I - autorização - ato discricionário, unilateral, precário, personalíssimo, intransferível

e  temporário,  pelo  qual  o  Departamento  de  Estradas  de Rodagem  do Estado de

Minas  Gerais  -  DER-MG -  autoriza  a  prestação  de  serviço  fretado  de  transporte

rodoviário intermunicipal de pessoas;

II  -  autorizatário  -  pessoa  jurídica  legalmente  constituída  para  o  exercício  de

atividade econômica de transporte de pessoas, sob a forma de empresa proprietária

ou detentora do arrendamento mercantil  do veículo de aluguel  ou de cooperativa,

titular da autorização para a prestação do serviço de que trata esta lei;

III - condutor - pessoa física, com ou sem vínculo empregatício, que presta serviço

ao autorizatário,  indicado para conduzir  o veículo de aluguel destinado ao serviço

fretado, e que atenda as exigências do Código de Trânsito Brasileiro;

IV - veículo de aluguel - veículo automotor de transporte coletivo de passageiros,

detentor de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV - na categoria
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aluguel,  projetado e construído com finalidade exclusiva de transporte de pessoas,

dotado de corredor interno para circulação dos passageiros, com até 15 anos de uso,

contados a partir da data de fabricação do veículo, constante no CRLV;

V - fretamento contínuo - serviço autorizado pelo DER-MG, não aberto ao público,

contratado por pessoas jurídicas, privadas ou públicas, para o deslocamento de seus

empregados  e servidores,  ou  por  grupo de pessoas matriculadas  ou inscritas  em

estabelecimento de ensino, desde que comprovado o vínculo, em caráter habitual,

com pontos de origem e destino preestabelecidos, mediante contrato e emissão de

documento fiscal, vedada qualquer prática que o caracterize como transporte público;

VI - transporte escolar - serviço destinado ao transporte remunerado de estudantes

regularmente  matriculados  em  estabelecimento  de  ensino,  quando  realizado  em

veículo  especialmente  destinado  a  esse  fim,  nos  termos  do  Código  de  Trânsito

Brasileiro;

VII - fretamento eventual - serviço autorizado pelo DER-MG, por viagem, não aberto

ao  público,  destinado  ao  deslocamento  eventual  de  grupo  fechado  de  pessoas,

devidamente  identificadas  em  relação  nominal,  informada  ao  DER  até  12  (doze)

horas antes da realização da viagem, e mediante emissão de documento fiscal, com

pontos de origem e destino preestabelecidos e finalidade turística, cultural, recreativa,

religiosa ou assemelhada, vedada qualquer prática que o caracterize como transporte

público;

VIII - transporte fretado - serviço remunerado de transporte rodoviário intermunicipal

de pessoas, não aberto ao público, prestado mediante contrato bilateral de aluguel

entre o transportador e grupo de pessoas ou entidades de direito público ou privado,

em que se utiliza veículo de aluguel, devidamente cadastrado mediante emissão de

documentação fiscal e autorização do DER-MG, em conformidade com o art. 107 do

Código de Trânsito Brasileiro;

IX  -  transporte  público  -  serviço  público  delegado  de  transporte  coletivo

intermunicipal  de  passageiros,  com  venda  individual  de  passagens,  controlado  e

coordenado  pelo  DER-MG,  executado  sob  as  condições  de  regularidade,

continuidade,  eficiência,  segurança,  atualidade,  generalidade,  cortesia  na  sua

prestação  e  modicidade  de  tarifas,  destinado  ao  transporte  aberto  ao  público,
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realizado  entre  dois  ou  mais  Municípios  por  meio  de  veículo  cadastrado,  com

itinerário, seccionamentos intermediários, horários e tarifa previamente definidos pelo

DER-MG. 

§ 1º - Na hipótese de o serviço ser prestado por pessoa jurídica constituída sob a

forma de cooperativa, deverá ser observado o disposto nos arts. 4º ao 8º da Lei nº

15.075, de 5 de abril de 2004.

§ 2º - Nos serviços de fretamento de natureza contínua, o veículo a ser utilizado na

prestação de serviço será o estabelecido no contrato celebrado entre as partes.

Art. 3º - São documentos de porte obrigatório do condutor de veículo de fretamento

contínuo e eventual durante a viagem:

I - os exigidos pela legislação de trânsito;

II - autorização emitida pelo DER-MG, original, sem emendas ou rasuras;

III - comprovante de quitação total ou da parcela correspondente à quitação parcial

de seguro relativo a acidentes a favor das pessoas transportadas;

IV - relação nominal das pessoas transportadas;

V - documento de identificação que vincule as pessoas transportadas ao contrato

no caso de fretamento contínuo;

VI - documento fiscal apropriado no caso de fretamento eventual.

Art.  4º  -  Para  efeito  desta  lei,  o  autorizatário  responde  pelas  ações  ou  pelas

omissões  de  seus  prepostos,  e  as  cooperativas  solidariamente  às  penalidades

aplicadas a seus associados. 

Art.  5º  -  As  infrações  às  disposições  desta  lei  sujeitarão  o  infrator,  conforme a

natureza da falta, às seguintes penalidades e medidas administrativas, sem prejuízo

da aplicação daquelas previstas em outras legislações:

I - multa;

II - apreensão do veículo;

III - suspensão da autorização.

Art. 6º - A multa será calculada em vista do coeficiente tarifário para o transporte

coletivo rodoviário intermunicipal 

- Tabela B - piso 1, previsto no Decreto nº 32.656, de 14 de março de 1991, e terá a

seguinte gradação:
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I - 1.000 vezes o coeficiente tarifário;

II - 2.000 vezes o coeficiente tarifário;

III - 3.000 vezes o coeficiente tarifário.

Art.  7º  -  A multa  de  1.000 vezes  o  coeficiente  tarifário  será  aplicada quando o

infrator:

I  -  não utilizar veículo devidamente caracterizado para o transporte exclusivo de

escolares, conforme art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro;

II - transportar pessoas acima da capacidade do veículo;

III  -  não tratar  com urbanidade as pessoas  transportadas  ou  responsáveis  pela

fiscalização.

Art.  8º  -  A multa  de  2.000 vezes  o  coeficiente  tarifário  será  aplicada quando o

infrator:

I - transportar bagagem desacompanhada da pessoa transportada ou produto que,

pelas  suas  características,  seja  considerado  perigoso  ou  implique  risco  para  a

segurança dos usuários ou da via;

II - descumprir norma de serviço do DER-MG, regularmente publicada;

III - transportar bagagem da pessoa transportada sem a respectiva identificação.

Art.  9º  -  A multa  de  3.000 vezes  o  coeficiente  tarifário  será  aplicada quando o

infrator:

I - transportar pessoas em veículo sem condições de segurança;

II - não manter atualizado o seguro de acidentes pessoais em favor das pessoas

transportadas;

III - opor-se à fiscalização dos órgãos competentes ou dificultá-la;

IV  -  realizar  o  transporte  remunerado  de  pessoas  de  que  trata  esta  lei  sem

autorização, em desacordo com ela ou quando ela estiver suspensa;

V  -  utilizar  pontos  de  embarque  ou  desembarque  fixados  para  o  serviço  de

transporte público para início ou fim de viagem;

VI - não emitir  documento fiscal apropriado nos termos da legislação vigente ou

deixar de portá-lo no veículo no caso de fretamento eventual;

VII - deixar de portar, durante a viagem, os documentos estabelecidos no art. 3º;

VIII  -  transportar  pessoas  não  vinculadas  ao  contrato,  no  caso  de  fretamento
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contínuo;

IX -  transportar  pessoas  não constantes da  relação nominal  ou preenchê-la  em

desacordo com os procedimentos estabelecidos.

§ 1º - A apreensão do veículo será aplicada na forma estabelecida no Código de

Trânsito  Brasileiro,  sem  prejuízo  da  multa  cabível,  nas  hipóteses  previstas  neste

artigo.

§ 2º - Às pessoas que angariarem, atraírem ou aliciarem usuários nas proximidades

de  terminais  rodoviários  ou  pontos  de  embarque  e  desembarque  do  transporte

público para utilização de transporte remunerado em desacordo com esta lei  será

aplicada a multa prevista no “caput” deste artigo e encaminhado o infrator à Delegacia

de  Polícia  ou  ao  Juizado  Especial  Criminal  para  apuração  do  exercício  ilegal  de

profissão ou atividade e crime contra a ordem tributária. 

Art.  10  -  É  vedado ao proprietário  do  veículo  de  aluguel  licenciado pelo  Poder

Público Municipal-táxi:

I - realizar viagem intermunicipal ou metropolitana com característica de transporte

público;

II  -  angariar,  atrair  ou  aliciar  pessoas  em  terminais  rodoviários  ou  pontos  de

embarque e desembarque do transporte público;

III - realizar cobrança individual de preço, fazer lotação ou transportar pessoas sem

vínculo ou objetivo comum;

IV  -  embarcar  pessoas  fora  do  Município  do  licenciamento,  salvo  aquelas  das

viagens de retorno.

Parágrafo único - Constatada a infração, o veículo deverá ser apreendido e aplicada

multa de 2.000 vezes o coeficiente tarifário.

Art.  11 - O cadastramento dos interessados em prestar serviço de fretamento, a

fiscalização da atividade, os procedimentos específicos de autorização, a segurança

do veículo e os recursos contra as infrações previstas nesta lei serão regulamentados

em decreto.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.
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Justificação:  A proposição  apresentada  busca  disciplinar  o  transporte  rodoviário

intermunicipal  e  metropolitano  de  pessoas  a  título  precário,  caracterizado  como

fretamento contínuo ou eventual.

O transporte de  passageiros  realizado sob a forma de fretamento constitui  uma

realidade que o poder público não pode desconhecer, pois trata-se de atividade de

natureza privada que demanda uma intervenção normativa do Estado para que sejam

delineados os limites legais de atuação.

Em 2005, o poder público disciplinou a atividade, por meio do Decreto nº 44.035,

que  disciplina  a  autorização  para  prestação  de  serviço  fretado  de  transporte

rodoviário intermunicipal. 

Esse decreto procurou estremar o transporte feito sob a forma de fretamento e o

transporte público regular, vedando àquele a prática de qualquer ato característico

deste  último,  como  o  embarque  ou  o  desembarque  de  pessoas  nos  terminais

rodoviários  de  passageiros  e  suas  áreas  de  entorno,  e  a  cobrança individual  de

passagens.

É  importante  ressaltar  que  a  matéria  contida  nesta  proposição  já  foi  objeto  de

tratamento normativo, porém em nível infralegal, já que veiculada em decreto. Assim,

seria de bom alvitre trazer para o domínio da lei algumas das disposições contidas no

decreto, sobretudo aquelas de cunho mais genérico, como as que estabelecem as

modalidades de fretamento, os tipos de infração e as respectivas sanções, deixando

remanescer  para  a  norma  regulamentar  as  disposições  voltadas  para  a

pormenorização  da  matéria,  tais  como  aquelas  atinentes  ao  cadastramento  dos

interessados, à fiscalização da atividade de transporte, aos aspectos específicos do

procedimento de autorização, à segurança dos veículos, etc.

Deve ser  lembrado que o  Estado está  autorizado constitucionalmente  a  legislar

sobre a matéria com base no disposto no art. 25 da Lei Maior, segundo o qual os

Estados se organizam e se regem pelas Constituições e pelas leis que adotarem,

observados os princípios nela contidos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI N° 399/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 211/2007)

Institui o Programa Deputado Mirim. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1° - Fica instituído o Programa Deputado Mirim  no âmbito do Estado de Minas

Gerais, que tem como objetivo levar ao conhecimento dos futuros cidadãos de nosso

Estado a dinâmica do trabalho diário dos Deputados Estaduais de Minas Gerais. 

Parágrafo  único  -  O  programa  de  que  trata  o  “caput”  deste  artigo  deverá  ser

implantado no mês de outubro, em conformidade com o calendário da Assembleia

Legislativa. 

Art. 2° - O programa se destinará a fomentar as açõ es parlamentares desenvolvidas

no  Poder  Legislativo,  tais  como  processo  legislativo,  tramitação  de  proposições,

reuniões de Plenário e de comissões, audiências públicas e reuniões especiais, bem

como todas e quaisquer  ações desenvolvidas pelos  parlamentares na Assembleia

Legislativa, para o aprofundamento da cidadania entre os jovens representantes da

sociedade mineira. 

Art. 3° - O programa será desenvolvido conjuntament e com a Secretaria de Estado

da Educação, por meio de suas 42 Superintendências Regionais de Ensino, as quais

indicarão o processo e a forma de escolha de dois alunos de curso regular da 5ª à 8ª

série  do  ensino  fundamental,  respeitando-se  o  que  reza  o  art.  5° e  incisos  da

Constituição Federal de 1988.

Art.  4° -  Os  deputados  mirins  serão  recebidos  por  e quipe  de  funcionários  da

Assembleia  Legislativa,  designada  pela  Mesa  da  Assembleia,  que,  através  de

minicursos relâmpago, apresentará todo o processo legislativo. 

Art. 5° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O estudo do Estado de Minas Gerais nas escolas públicas se dá nas

primeiras séries do ensino fundamental, na disciplina de Estudos Sociais. Com isso,

os  alunos  pouco  aprendem  a  respeito  das  mais  diversas  riquezas  materiais  e

históricas do Estado. O programa objeto deste projeto de lei tem o intuito de mostrar



1037
____________________________________________________________________________

Minas  Gerais  de  forma  mais  variada,  não  só  no  aspecto  geográfico-social,  mas

também mediante fatos e personalidades pouco divulgados para os alunos. Poucos

são os nossos jovens estudantes que sabem quem foi D. Joaquina de Pompéu, onde

se localiza a Fazenda Cabangu ou onde está situado o nosso Museu da Aeronáutica.

A oportunidade de se conhecerem as várias riquezas deste Estado será um prêmio

mais que justo a todo aluno egresso da rede estadual de educação. 

Desde já conto com o apoio dos nobres pares desta Casa Legislativa à aprovação

deste importante projeto de lei, que muito acrescentará à formação de nossos jovens

alunos. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

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

PROJETO DE LEI Nº 400/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 207/2007)

Dispõe sobre a aplicação dos recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio

Econômico, instituída pela Lei Federal nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001, nos

serviços de transporte público e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Do  montante  dos  recursos  orçamentários  previstos  na  Lei  Federal  nº

10.336,  de  19  de  dezembro  de  2001,  repassados  pela  União  ao  Estado,  serão

destinados 30% (trinta por cento) para melhoria da infra-estrutura dos serviços de

transporte público do Estado.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A  Contribuição  de  Intervenção  no  Domínio  Econômico  -  CIDE  -

incidente sobre a importação e a comercialização de petróleo e seus derivados, gás

natural e seus derivados e álcool etílico combustível foi possibilitada pela Emenda

Constitucional nº 33 e instituída pela Lei Federal n° 10.336, de 19/12/2001, sob o

argumento de que, por meio dela, seriam alocados recursos para recuperar, melhorar

e  ampliar  a  infra-estrutura  de  transportes  do  País,  bem  como  recuperar  áreas

degradadas  pela  indústria  do  petróleo  e  do  gás  e  para  subsidiar  preços  de
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determinados combustíveis. No Congresso Nacional, a promessa de que o dinheiro

proveniente  da  CIDE  iria  mudar  rapidamente  a  caótica  situação  do  setor  de

transportes,  principalmente  do  transporte  público,  foi  o  motivo  principal  para

convencimento de Deputados e Senadores para a criação desse novo tributo. Essa

emenda fez constar no inciso II do § 4º do art. 177 da Constituição da República que

os  recursos  arrecadados  por  meio  da  CIDE serão destinados:  ao  pagamento  de

subsídios a preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e seus derivados

e derivados de petróleo; ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a

indústria do petróleo e do gás; ao financiamento de programas de infra-estrutura de

transportes.

Posteriormente,  com  a  edição  da  Lei  Federal  nº  10.886,  de  4/5/2004,  foram

introduzidas  alterações  na  Lei  Federal  nº  10.336,  de  2001,  estabelecendo  os

percentuais dos recursos da CIDE a que os Estados, Distrito Federal e Municípios

fariam jus.

Assim,  esta proposta  legislativa  pretende estabelecer  o percentual  dos recursos

orçamentários da CIDE, recebidos da União, a serem alocados pelo Estado de Minas

Gerais  na  melhoria  da  infra-estrutura  do  transporte  público  em  cumprimento  ao

preceito expresso na Constituição Federal.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 401/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 212/2007)

Dispõe  sobre  afixação  de  plaquetas  com  os  respectivos  preços  nos  produtos

expostos em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e cabides, no comércio em geral,

e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  É  obrigatória  a  afixação de  plaquetas  com  os  respectivos  preços  nas

mercadorias  expostas  em  vitrines,  balcões,  gôndolas,  prateleiras  e  cabides,  no

comércio lojista, ambulante ou eventual. 

Parágrafo único -  O preço a que se refere o “caput”  deste artigo,  expresso em

moeda corrente nacional, será registrado em plaquetas de papelão, acrílico, metal,
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vidro, madeira ou qualquer outro material, garantida sua fácil e rápida visualização

pelo consumidor e mantida a observância da Lei nº 12.789, de 17 de abril de 1998. 

Art. 2º - Fica vedada a coleta de dados pessoais de clientes ou não, em fichas ou

formulários, para fins de sorteio. 

Parágrafo único -  Os sorteios serão realizados por  meio de cupons numerados,

ficando  o  concorrente  na  posse  do  canhoto  respectivo,  e  poderão,  ainda,  ser

realizados por meio de processos eletrônicos, devendo ser dada ampla publicidade

quanto ao número contemplado. 

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O presente projeto de lei tem a finalidade de aprimorar a legislação

atual, dispondo sobre afixação de plaquetas contendo preços das mercadorias em

qualquer produto exposto em vitrines, balcões, gôndolas, prateleiras e cabides, no

comércio  em geral  e  investe,  assim,  na  transparência  das  relações  de consumo,

asseguradas pelo Código de Defesa do Consumidor. A afixação de plaquetas com os

preços  respectivos  impede  a  conhecida  estratégia  dos  maus  comerciantes

acostumados a praticar preços de acordo com “a cara do consumidor”. Propõe, ainda,

que  os  sorteios  sejam  realizados  por  meio  de  cupons  numerados  ou  processos

eletrônicos,  evitando que as “fichas cadastrais”  ou formulários  sejam direcionados

para outros fins, após o sorteio, como parece ser o seu real e inconfessável objetivo. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

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

PROJETO DE LEI Nº 402/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 214/2007)

Autoriza  a  isenção  do  Imposto  sobre  Operações  Relativas  à  Circulação  de

Mercadorias  -  ICMS  -,  incidente  sobre  a  saída,  nas  operações  internas,  para  a

aquisição de ônibus para utilização exclusiva no transporte coletivo de passageiros.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder isenção do Imposto sobre

Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Operações de Transporte
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Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - incidente sobre a saída,

em  operações  internas,  para  a  aquisição  de  ônibus  para  utilização  exclusiva  no

transporte coletivo de passageiros, na forma, no prazo, nas condições e na disciplina

de controle estabelecidos em regulamento.

Parágrafo único - A isenção a que se refere o “caput” deste artigo será concedida

nos termos fixados em convênio de que trata o art.  8º da Lei nº 6.763, de 26 de

dezembro de 1975.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A isenção do ICMS incidente, nas operações internas, sobre a compra

de ônibus destinados ao transporte coletivo de passageiros é muito importante para a

categoria. A diminuição do preço do ônibus permite maior renovação da frota, dando

assim mais segurança, conforto, causando menor poluição e diminuindo também o

custo na manutenção; todavia, a isenção só pode ser concedida se autorizada por

convênio aprovado pelo CONFAZ. A necessidade da presente lei é prevista na Lei

Complementar Federal nº 24.

De acordo com esse entendimento e ciente da necessidade dessa medida, venho

propor o presente projeto de lei, que, por ser justo, há de contar com o apoio dos

colegas desta egrégia Casa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 403/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 215/2007)

Proíbe  a  freqüência  e  o  manuseio  nos  estabelecimentos  comerciais,  “shopping

centers” e clubes de lazer, por crianças e adolescentes, de programas informatizado

de quaisquer espécies de jogos que induzam ou estimulem a violência.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam proibidos a freqüência, em qualquer horário ou dia, e o manuseio

nas  lojas  comerciais,  “shopping  centers”  e  clubes  de  lazer,  por  crianças  e

adolescentes,  de  programas  informatizados  de  quaisquer  espécies  de  jogos  que



1041
____________________________________________________________________________

induzam ou estimulem a violência.

Art.  2º  -  Compreenda-se  a  faixa  etária  de  crianças  e  adolescentes  segundo  o

disposto no art. 2º da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do

Adolescente.

Art. 3º - O descumprimento desta lei imputará ao comerciante, sucessivamente:

I - advertência administrativa;

II - multa, no valor de R$1.000,00 (mil reais), na segunda ocorrência;

III - suspensão do alvará de funcionamento por trinta dias;

IV - cassação do alvará de funcionamento e multa.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A  proliferação  de  lojas  com  programas  informatizados  de  jogos

violentos  direcionados  para  crianças  e  adolescentes  vem  causando  extrema

preocupação  às  famílias  e  também  ao  poder  público.  A  grande  maioria  dos

freqüentadores é composta de jovens ainda em formação, e esses jogos contribuem

somente  para  a  violência,  nunca para  uma educação tradicional,  voltada para  as

coisas boas, para os bons costumes e a boa formação psicológica dos nossos jovens.

É pensando na boa formação e no crescimento saudável que apresento este projeto

em defesa da família e dos bons costumes. Conto com o apoio dos meus pares para

sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 404/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 216/2007)

Dispõe sobre a exploração e a fiscalização da Lotominas pela Loteria do Estado e

dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Capítulo I

Das Modalidades Lotéricas 

Art.  1º  -  A Loteria  do  Estado de  Minas  Gerais  -  LEMG -  poderá  explorar,  sem

prejuízo de outras modalidades, as seguintes espécies de loterias: 

I - LOTOMINAS, que consiste em sorteios, ao acaso, de números de um a oitenta e

nove,  alinhados  em  cartela,  com  extrações  sucessivas,  até  que  um  ou  mais

concorrentes atinjam o objetivo previamente determinado, sendo a premiação feita

mediante rateio com pagamento em moeda corrente ou bens materiais; 

II - LOTOMINAS On-Line, que consiste na utilização de terminal eletrônico munido

de  vídeo,  cilindro  ou  qualquer  outra  forma  de  demonstração  da  combinação

vencedora, contendo gerador de números aleatórios, símbolos ou figuras, acionado

diretamente  pelo  jogador,  mediante  aposta  em  dinheiro  ou  seu  equivalente,

proporcionando prêmios em dinheiro;

III  -  LOTOMINAS Popular,  que consiste na realização de sorteios eventuais,  em

locais  e  datas  previamente  anunciados,  mediante  processo de extração aleatória,

sem contato humano, podendo oferecer prêmios exclusivamente em forma de bens

ou serviços.

Capítulo II 

Do Credenciamento dos Agentes Lotéricos 

Art. 2º - A LEMG explorará as modalidades lotéricas enumeradas no art. 1º por meio

de seus agentes lotéricos, mediante a observância dos requisitos e das condições

constantes na regulamentação por ato administrativo a ser editado pela autarquia. 

Art. 3º - Consideram-se agentes lotéricos:

I - as entidades desportivas que requeiram o credenciamento para a exploração das

modalidades  lotéricas  de  que  trata  esta  lei  e  que  preencham  os  requisitos  e  as

condições a serem fixadas pela LEMG por meio de resolução.

II  -  a  pessoa  jurídica  de  direito  privado  que  requeira  o  credenciamento  para  a

exploração  das  modalidades  lotéricas  de  que  trata  esta  lei  e  que  preencha  os

requisitos e as condições a serem fixadas pela LEMG por meio de resolução.

Parágrafo único -  A entidade desportiva de que trata o inciso I  poderá contratar

empresa administradora para exploração das modalidades lotéricas previstas no art.
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1º, observada a regulamentação a que se refere o art. 2º desta lei. 

Art. 4º - O agente lotérico, ao requerer o credenciamento, recolherá previamente à

LEMG a importância  de  R$ 2.128,20  (dois  mil  cento  e  vinte  e  oito  reais  e  vinte

centavos), sendo a loteria correspondente a LOTOMINAS, a LOTOMINAS On-Line e

a LOTOMINAS Popular.

Capítulo III 

Da Autorização para Funcionamento 

Art. 5º - Os agentes lotéricos credenciados somente poderão iniciar suas atividades

após  obterem  autorização  anual  de  funcionamento  expedida  pela  LEMG,  cuja

concessão se condiciona à prévia verificação do atendimento de todas as normas

regulamentares, bem como ao pagamento das seguintes quantias:

I - R$10.641, 00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se tratando de

LOTOMINAS;

II - R$ 21.282,00 (vinte e um mil duzentos e oitenta e dois reais), em se tratando de

LOTOMINAS e de LOTOMINAS On-Line;

III -  R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se tratando de

LOTOMINAS On-Line explorada em salas especiais;

IV - R$10.641,00 (dez mil seiscentos e quarenta e um reais), em se tratando de

LOTOMINAS Popular.

Parágrafo único -  Os agentes lotéricos recolherão à LEMG os valores indicados

neste artigo, a título de renovação da autorização de funcionamento, até o décimo dia

útil do segundo mês de cada ano. 

Capítulo IV

Da LOTOMINAS

Art.  6º  -  Para  a  realização  da  LOTOMINAS,  sem  prejuízo  de  outras  normas

regulamentares, o agente lotérico credenciado obriga-se a:

I  -  criar  ambiente especial,  com capacidade mínima para duzentos participantes

sentados; 

II - funcionar em dias e horários previamente determinados; 

III - manter circuito de som e imagem que permita a todos os participantes perfeita e

permanente audiência e visibilidade de cada procedimento do sorteio;
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IV  -  possuir  equipamentos apropriados para a  extração dos  números,  mediante

sistema aleatório, isento de contato humano;

V - possuir equipe de segurança, conforme a Lei nº 7.102, de 20 de junho de 1983,

normatizada pela Portaria nº 992, de 25 de outubro de 1995, do Departamento de

Polícia Federal. 

Art.  7º  -  A  destinação  total  dos  recursos  arrecadados  em  cada  sorteio  da

LOTOMINAS dar-se-á nos seguintes termos:

I - 65% (sessenta e cinco por cento) para premiação bruta, já incluída a parcela

correspondente ao Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF -, a taxas, a tarifas e a

quaisquer outros eventuais incidentes;

II  -  7% (sete por cento) da receita bruta para a entidade desportiva, ou para a

LEMG, nesta última hipótese se auferido pela pessoa jurídica de que trata o inciso II

do art. 3º desta lei;

III  -  28% (vinte  e  oito  por  cento)  para  custeio  das  despesas  de administração,

operação e divulgação. 

§ 1º - Entende-se por receita bruta o valor total proveniente da venda de cartelas,

deduzidos  os  valores  pagos  a  título  de  premiação,  impostos,  taxas  e  tarifas

incidentes.

§ 2º -  O valor a que se refere o inciso II deste artigo não poderá ser inferior  a

R$5.320,50 (cinco mil trezentos e vinte reais e cinqüenta centavos) por mês.

Art. 8º - O agente lotérico que explorar a LOTOMINAS recolherá mensalmente à

LEMG o equivalente a 3% (três por cento) da receita bruta proveniente da venda das

cartelas.

Capítulo V

Da LOTOMINAS On-Line

Art.  9º  -  Os  jogos  processados  pelos  terminais  da  LOTOMINAS  On-Line

assegurarão,  em  ciclo  temporal  a  ser  definido  em  resolução,  o  pagamento  de

premiação bruta mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do valor total das apostas

de cada terminal. 

Art. 10 - As receitas oriundas da LOTOMINAS On-Line serão destinadas à LEMG e

corresponderão aos valores previstos no art. 13 desta lei. 
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Art. 11 - A autorização para funcionamento de terminal da LOTOMINAS On-Line,

observados  os  requisitos  para  a  respectiva  habilitação,  a  ser  regulamentada  nos

termos do art. 2º desta lei, será concedida apenas ao agente lotérico previamente

autorizado pela LEMG.

§  1º  -  O  terminal  da  LOTOMINAS  On-Line  será  instalado  e  operado  em  sala

especial,  clube,  hotel  ou  em  sala  contígua  ou  não  ao  estabelecimento  onde  se

processe a LOTOMINAS. 

§ 2º - Considera-se sala especial o recinto independente da sala de LOTOMINAS

situado em qualquer local do território do Estado, com capacidade mínima para vinte

terminais de LOTOMINAS On-Line. 

§ 3º - A sala onde forem instalados os terminais da LOTOMINAS On-Line destinar-

se-á  exclusivamente  a  esse  tipo  de  modalidade,  sendo  admissível  no  mesmo

ambiente físico somente serviços de bar e restaurante. 

§ 4º - Fica vedada a exploração de terminal de loteria de LOTOMINAS On-Line em

bares,  lanchonete,  padaria  e  demais  locais  onde  seja  permitido  o  ingresso  de

menores.

§  5º  -  Os  clubes  e  hotéis  deverão  destinar  uma  sala  especialmente  para  a

exploração dos terminais  de LOTOMINAS On-Line,  dentro de suas dependências,

sendo vedados o acesso e a permanência de menores.

§ 6º - O agente lotérico a que se refere o “caput” deste artigo fica obrigado a possuir

equipe de segurança, nos termos do inciso V do art. 6º desta lei. 

Art.  12  -  Na  modalidade  LOTOMINAS  On-Line  poderá  ser  autorizado  o

funcionamento de, no máximo, trezentos terminais por estabelecimento.

Art. 13 - Os agentes lotéricos credenciados para a LOTOMINAS On-Line recolherão

os seguintes valores para a LEMG:

I - R$532,50 (quinhentos e trinta e dois reais e cinqüenta centavos), anualmente,

por terminal da LOTOMINAS On-Line, pelo selo de controle expedido pela LEMG; 

II - R$53,20 (cinqüenta e três reais e vinte centavos), mensalmente, por terminal da

LOTOMINAS On-Line instalado.

Parágrafo único - Somente será permitido o funcionamento de terminal com o selo

de controle expedido pela LEMG. 
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Capítulo VI 

Da LOTOMINAS Popular

Art. 14 - A LEMG poderá firmar convênio com municípios, cabendo-lhes autorizar e

fiscalizar sorteios da LOTOMINAS Popular, bem como as receitas correspondentes.

Parágrafo único - Os recursos oriundos dos sorteios da LOTOMINAS Popular serão

aplicados no município onde se realizar o evento, desde que conveniado.

Art. 15 - A premiação em cada sorteio da LOTOMINAS Popular será representada

por bens materiais, cujo valor total corresponderá, no mínimo, a 25% (vinte e cinco

por cento) do valor de face multiplicado pelas cartelas de série.

Parágrafo  único  -  O sorteio  da  LOTOMINAS Popular  poderá  ser  feito  mediante

processo eletrônico de comprovada segurança e previamente aprovado pela LEMG.

Capítulo VII 

Das Disposições Gerais

Art. 16 - Para efeito de recolhimento das taxas anuais instituídas por esta lei, será

observado o princípio da proporcionalidade entre a data do pagamento para o início

da atividade e o ano fiscal. 

Art.  17  -  Será  permitida  a  exploração  de,  no  máximo,  três  salas  de  loteria  de

LOTOMINAS  por  entidade  desportiva,  respeitada  a  circunscrição  territorial  do

município onde se localizar a sede principal da entidade desportiva.

Art. 18 - As cartelas para operacionalização das loterias serão confeccionadas pela

Imprensa Oficial  do  Estado de Minas  Gerais,  contendo código  de  barras,  ficando

condicionada a sua aquisição à comprovação do repasse financeiro de que tratam o

art. 5º e o inciso II do art. 7º desta lei.

Art. 19 - A LEMG manterá um fiscal, em sistema de rodízio, durante todo o horário

de funcionamento do estabelecimento.

Art. 20 - Todas as pessoas que entrarem nas salas de LOTOMINAS deverão ser

identificadas  com  a  apresentação  de  cédula  de  identidade  e  CPF,  fornecendo

endereço  residencial  e  outros  dados  solicitados  e  cadastradas  em  sistema

informatizado e interligado à LEMG, à Secretaria de Defesa Social e ao Ministério

Público do Estado de Minas Gerais.

Art.  21  -  Todos  os  ganhadores  receberão  seus  prêmios  após  assinatura  de
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documento/recibo  que  conterá  sua  identificação  com  cédula  de  identidade,  CPF,

endereço residencial e outros dados solicitados e o valor do prêmio pago e a forma

de pagamento.

§  1º  -  Se  o  pagamento  for  efetuado  em  cheque,  deverá  constar  do

documento/recibo o número do mesmo, o banco sacado e o emitente.

§  2º  -  A relação  dos  ganhadores  devidamente  identificados  e  os  valores  dos

prêmios pagos deverão ser informados à LEMG, à Secretaria de Defesa Social, ao

Ministério Público do Estado de Minas Gerais, à Secretaria de Estado da Fazenda e à

Delegacia da Receita Federal em Minas Gerais, em um prazo máximo de dois dias

após a data do evento.

Art.  22  -  As  cartelas  deverão  ser  marcadas  à  mão,  sendo  proibido  o  uso  de

computadores ou qualquer outro meio eletrônico de marcação.

Art. 23 - Entre os sorteios deverá ser observado um intervalo de dez minutos para

identificação dos ganhadores e pagamento dos prêmios. 

Art. 24 - O agente lotérico é responsável pela correta exploração da modalidade

lotérica em que for credenciado, bem como pelos efeitos dela decorrentes, mesmo

que contrate empresa administradora. 

§ 1º - A relação jurídica proveniente da exploração das modalidades lotéricas de

que trata esta lei se estabelecerá somente entre a LEMG e seus agentes lotéricos. 

§ 2º -  A empresa administradora terá relação jurídica apenas com as entidades

desportivas, quando for o caso, observadas todas as disposições desta lei, bem como

sua regulamentação. 

Art. 25 - É expressamente vedada a presença de menores de 18 anos nos recintos

onde se realize qualquer das modalidades lotéricas previstas nesta lei. 

Art. 26 - A LEMG poderá utilizar os recursos técnicos operacionais de órgão público

federal,  estadual  e  municipal  e  de  empresa  privada,  nacional  ou  estrangeira,  de

ilibada  reputação  e  notória  especialização,  para  proceder  a  exame  técnico  de

equipamento,  com  a  finalidade  de  assegurar  o  seu  funcionamento  regular  e

adequado. 

Art.  27  -  Os  resultados  líquidos  obtidos  pela  LEMG,  pela  exploração  das

modalidades lotéricas previstas nesta lei,  serão destinados a projetos de interesse
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social relacionados à segurança pública, à saúde e à promoção humana;

Capítulo VIII 

Das Disposições Finais 

Art. 28 - A LEMG fiscalizará os agentes lotéricos que explorarem as modalidades

previstas  nesta  lei,  ficando  aquele  que  descumprir  qualquer  de  suas  disposições

sujeito às seguintes penalidades administrativas: 

I - advertência por escrito;

II - multa; 

III - interdição dos equipamentos; 

IV - suspensão das atividades; 

V - cassação da autorização; 

VI - descredenciamento do agente lotérico. 

Parágrafo  único  -  A penalidade  administrativa  será  precedida  de  notificação  ao

agente lotérico, para, no prazo de dez dias, apresentar sua defesa por escrito.

Art.  29 -  Não é permitida a instalação e a exploração de qualquer equipamento

eletrônico  de  jogo  além  dos  previstos  nesta  lei,  independentemente  de  sua

classificação ou denominação, que utilize terminal de vídeo, cilindro ou outra forma de

demonstração de combinação vencedora e que acionado pelo apostador mediante

aposta em dinheiro ou equivalente, proporcione ao ganhador prêmio em dinheiro ou

bens. 

Art.  30  -  Não  será  concedido  credenciamento  ao  agente  lotérico  cujo  sócio,

acionista, diretor, gerente ou representante tenha antecedentes criminais. 

Parágrafo único - A restrição mencionada no “caput” deste artigo também se aplica: 

I - à sociedade controladora ou coligada a agente lotérico; 

II - à empresa administradora, ao fabricante ou ao fornecedor de terminal de loteria

“on-line”, bem como às suas controladoras ou coligadas. 

Art.  31  -  Compete  à  LEMG  expedir  os  atos  normativos  destinados  à

regulamentação desta lei. 

Capítulo IX 

Das Disposições Transitórias 

Art. 32 - As entidades desportivas de que trata o inciso I do art. 3º desta lei, bem
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como  suas  empresas  administradoras,  adequar-se-ão,  sob  pena  de

descredenciamento, às determinações constantes na regulamentação desta lei, no

prazo de trinta dias contados da data de sua publicação.

Art. 33 - As entidades desportivas de que trata o inciso I do art. 3º, interessadas em

aderir  às  normas desta lei,  deverão,  no prazo de trinta dias  a contar  da data da

publicação da regulamentação desta lei,  encaminhar formalmente, por escrito,  sua

decisão à LEMG.

Art. 34 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  É certo que o  jogo se incorporou aos hábitos  dos brasileiros  e ao

nosso ordenamento jurídico há muito tempo, desde os idos de 1932, quando, por

meio do Decreto nº 21.143, criou-se a primeira Loteria.

Atualmente,  a legislação,  ainda acanhada,  alberga o jogo por  meio de diversos

instrumentos legislativos. O projeto em apreço, com muita propriedade, preocupa-se

em estabelecer normas rígidas para seu controle e sua fiscalização. E, para isso, a

LEMG tem estrutura suficiente para cumprir o estatuído.

Com  a  aprovação  deste  projeto  e  a  implantação  da  LOTOMINAS  teremos  um

substancial  aumento  de  arrecadação  tributária  e  oferta  de  trabalho,  além  de  ser

proporcionado  fomento  ao  desporto,  à  promoção  humana  e  principalmente  à

segurança  pública,  que  hoje  necessita  muito  de  recursos  para  o  combate  à

criminalidade que vem aumentando dia a dia.

São esses os motivos que nos levam a apresentar este projeto de lei e esperamos

contar com o apoio dos nobres pares à sua aprovação.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 405/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 218/2007)

Autoriza os Poderes Executivo e Legislativo a efetuar a gradual conversão da frota

de seus veículos para o gás natural no Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os poderes Executivo e Legislativo autorizados a efetuar a gradual

conversão da frota dos seus veículos para o gás natural. 

Art. 2º - Os órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a publicar

medidas administrativas e o cronograma de conversão das suas respectivas frotas de

veículos automotores, no prazo de noventa dias após a publicação desta lei. 

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O presente projeto objetiva fomentar o uso de veículo movido a gás

natural,  contribuindo  para  a  redução  dos  gastos  do  poder  público,  bem  como

promover a preservação do meio ambiente com a utilização desse combustível.

O  GNV  representa  uma  importante  opção  de  combustível,  já  que,  entre  os

combustíveis utilizados, é o que menos agride o meio ambiente e apresenta o menor

custo.  Ao  contrário  do  óleo  combustível,  o  impacto  do  gás  natural  sobre  o  meio

ambiente  é  praticamente  zero.  Ele  tem  baixíssimo  teor  de  poluentes,  não  emite

fuligem nem exige tratamento dos gases de combustão.

É reconhecidamente mais seguro do que os outros combustíveis.

Os  cilindros  de  alta  pressão,  responsáveis  pelo  armazenamento  do  GNV  nos

veículos, são resistentes a choques, colisões e até mesmo ao impacto de projéteis de

armas de fogo. O risco de uma combustão é muito menor com o GNV. Enquanto o

álcool  se  inflama a uma temperatura  de  200°C e  a ga solina,  a  300°C,  o  gás  se

queima a 620°C. Além disso o abastecimento é feito sem que o produto entre em

contato com o ar, o que elimina a possibilidade de combustão. O GNV é altamente

valorizado em conseqüência da progressiva conscientização mundial da relação entre

a energia e o meio ambiente.

Além disso, é uma boa opção para os cofres públicos, que, poderão economizar até

60%.

Dessa forma, solicito aos nobres pares, a aprovação deste projeto de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

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

PROJETO DE LEI Nº 406/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 219/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade da implantação do acesso à internet para os alunos

das escolas da rede estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurada a implantação do acesso à internet nas escolas da rede

estadual.

Art. 2º - São objetivos do Programa Internet na Escola:

I - inclusão das escolas públicas na internet;

II - oferecer aos alunos e professores alternativas de pesquisa e de acesso a outras

formas de educação e cultura;

III - possibilitar a troca de informações didáticas e pedagógicas entre as escolas.

Art. 3º - A utilização da internet pelas escolas da rede estadual atenderá às normas

legais vigentes, em especial no que diz respeito à autenticidade dos “sites” e aos

direitos autorais.

Art. 4º - Os equipamentos com internet deverão ficar disponíveis para os alunos e

professores durante todo o horário letivo das escolas.

Parágrafo  único  -  Os  alunos  contarão  com  a  orientação  de  professores

especialmente capacitados para ensiná-los a utilizar o programa de internet.

Art. 5º - As despesas decorrentes da implementação desta lei correrão por conta de

dotações orçamentárias próprias ou suplementadas, se necessário.

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de trinta dias contados

da data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Com  o  avanço  das  tecnologias  e  o  surgimento  da  internet,  as

pesquisas escolares passaram a contar com uma ferramenta de grande valor, ainda

não disponível nas escolas da rede estadual.

Este projeto possibilitará às crianças e aos jovens do Estado o acesso à internet,
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facilitando as pesquisas, bem como ao mundo virtual.  A iniciativa proporcionará o

contato do aluno com a tecnologia, propiciando a expansão do conhecimento.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 407/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 220/2007)

Dispõe sobre a proibição da gratuidade do transporte público para os profissionais

dos Correios e Telégrafos, Oficiais de Justiça e Agentes de Inspeção do Ministério do

Trabalho no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica proibida a gratuidade do transporte público coletivo para as seguintes

categorias profissionais:

I - servidores da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT -;

II - servidores Oficiais de Justiça;

III - Agentes de Inspeção do Ministério do Trabalho.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  As  categorias  profissionais  acima  enumeradas  oneram  o  valor  da

passagem  de  toda  a  população  brasileira.  Elas  são  isentas  do  pagamento  do

transporte público, o que ocasiona o aumento das passagens para o usuário comum,

que  fica  prejudicado,  pois  as  empresas  aumentam  o  valor  para  compensar  a

gratuidade.

Para diminuir o valor da passagem, faz-se necessário que cada entidade reembolse

seu servidor pelo valor  gasto com passagens.  Assim, a população deixará de ser

onerada com o aumento.

A  sociedade  é  quem  paga  pela  gratuidade  do  transporte  público  para  esses

funcionários, o que caracteriza extrema injustiça, tendo em vista que cada entidade

possui dotação orçamentária própria.

No caso dos  Correios,  a  situação  se  agrava,  pois  é  uma empresa  que  possui

lucratividade alta.
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Isso posto, conto com o apoio de meus pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 408/2011

Dispõe sobre campanha de participação social no incremento da receita tributária

estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a campanha de participação social no incremento da receita

tributária estadual.

Art. 2º - A participação social de que trata esta lei consiste na troca de documentos

fiscais referentes a compras de mercadorias, emitidos por pessoas jurídicas inscritas

no Cadastro de Contribuintes do Estado, por ingressos para eventos esportivos.

Art. 3º - Será admitido como participante da campanha o consumidor final portador

de primeiras vias dos documentos fiscais referidos no art. 2º desta lei.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  campanha  de  que  trata  esta  lei  serão

custeadas com recursos aplicados nos incentivos de que trata a Lei nº 16.318, de 11

de agosto de 2006.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sebastião Costa

Justificação:  Visa  este  projeto  de  lei  incentivar  a  participação  de  consumidores

finais  portadores  de  documentos  fiscais  de  compras  no  incremento  da  receita

tributária, desta feita motivando o consumidor a exigir o cupom fiscal ou nota fiscal

referente a compra de mercadorias.

Além  de proporcionar  o  desenvolvimento  da  conscientização da  importância  do

ICMS no cumprimento das obrigações sociais do Estado, a proposta, que também

estimula o hábito de exigir documentos fiscais quando da aquisição de mercadorias,

acabará por incrementar o combate à sonegação fiscal e, indiretamente, servirá de

incentivo aos eventos esportivos.

A proposta,  enfim,  consiste  na  implementação de uma campanha,  devidamente
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regulamentada pelo Poder Executivo, em que se estabelecerá um valor em moeda

corrente  correspondente  a  um  montante  de  notas  ou  cupons  fiscais,  também

preestabelecido,  que  dará  ao  portador  o  direito  a  obter  ingressos  para  eventos

esportivos, registre-se, dentro de um limite disponível para tal finalidade.

Os  prazos  de  duração  das  campanhas  também  terão  regulamentação  própria,

assim como as questões ligadas a postos de troca, os documentos fiscais, que terão

validade para efeitos de participação na campanha, o custo do ingresso; a ordem de

preferência e outras formas necessárias à operacionalização da campanha.

Por  último,  a  Lei  nº  16.318/2006  dispõe  sobre  a  concessão  de  desconto  para

pagamento de crédito tributário inscrito em dívida ativa, com o objetivo de estimular a

realização  de  projetos  desportivos  no  Estado.  A  ideia,  portanto,  é  deduzir  dos

benefícios  as  despesas  com  operacionalização  da  campanha  objeto  desta

proposição.

Enfim,  a  motivação  deste  projeto  é  a  deflagração  de  um  processo  de

conscientização sobre a importância e a função social do imposto.

Com  estas  razões,  espera-se  a  aprovação  dos  nobres  pares  à  proposta  ora

apresentada.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 106/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 409/2011

Cria  a  Política  de  Prevenção  das  Doenças  Cardiovasculares  na  Infância  e  na

Adolescência na rede pública e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica criada a Política de Prevenção das Doenças Cardiovasculares na

Infância e na Adolescência na rede pública.

Art. 2º - A Política criada pelo art. 1º desta lei deverá ser implantada em duas fases:

I  -  a  primeira  fase  será  a  implantação  de um polo  de  prevenção  das  doenças

cardiovasculares  na  infância  e  na  adolescência  e  de  treinamento  de  todos  os

profissionais designados para atuarem nessa prevenção;

II - a segunda fase será a implantação nas escolas, nas creches, nos hospitais com
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atendimento pediátrico e nos postos de saúde e a conscientização dos pais e dos

responsáveis;

Parágrafo único - A participação das crianças e dos adolescentes nesta política de

prevenção  das  doenças  cardiovasculares  fica  condicionada  a  prévia  e  expressa

autorização de um dos responsáveis.

Art. 3º - A segunda fase do programa será implantada depois de decorrido um ano

da implantação da primeira fase.

Art. 4º - Para a implantação da Política criada por esta lei, deverá ser utilizada a

estrutura das Gerências  de  Programas de Saúde da Criança e de Programas de

Saúde do Adolescente, subordinadas à Secretaria de Saúde.

Art. 5º - A Secretaria de Saúde tomará as providências cabíveis, em conjunto com a

Secretaria  de  Educação,  para  disponibilizar  os  recursos  materiais  e  humanos

necessários à consecução da Política de Prevenção das Doenças Cardiovasculares

na Infância e na Adolescência.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa - Liza Prado.

Justificação: Inicialmente, destaca-se que o significativo aumento da longevidade

que vem ocorrendo ao longo dos últimos anos é acompanhado da necessidade de se

preservar a qualidade de vida, permitindo que haja condições dignas para o processo

biológico de envelhecimento. Dessa forma, a prevenção de doenças, principalmente

as crônico-degenerativas, deve ser iniciada desde idades precoces. Cabe ao pediatra

a prevenção, durante a infância, das doenças que poderão ocorrer na idade adulta,

como a hipertensão arterial sistêmica, a osteoporose, o diabetes tipo II e as doenças

cardiovasculares.

A cardiopatia  isquêmica é tradicionalmente considerada uma doença de adultos,

resultado de uma combinação de fatores não modificáveis (sexo, histórico familiar,

cor, idade), fatores modificáveis (obesidade, tabagismo, dislipidemias, intolerância à

glicose  e  hipertensão  arterial)  juntamente  com  fatores  ambientais  (alimentação,

estresse e atividade física). No entanto, esse processo começa muito cedo, o que foi

demonstrado inicialmente em estudos nos quais se observou o início da formação de
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lesões ateroscleróticas em autópsias de crianças e adultos jovens (Holman e Cols,

1958; Strong e Macgill, 1962). Até mesmo as condições de vida estão associadas a

este processo (Barker “et alii”, 1993).

Mais  recentemente,  tem crescido a  preocupação com a presença de fatores de

risco tradicionais para cardiopatia isquêmica já em fases precoces da vida.

Há evidências de que a progressão e a gravidade do processo aterosclerótico estão

relacionados com a presença, a magnitude e a duração de uma série de fatores de

risco (Rabelo, 2001).

Hoje em dia, a preocupação com a alimentação das crianças tem sido de grande

importância. A prevalência de obesidade infantil vem crescendo em nosso meio. No

Brasil, a prevalência de obesidade aumentou de 4,1% para 13,9% entre 1975 e 1997,

evidenciando uma taxa anual de aumento de 0,5%.

Crianças e adolescentes obesos têm grande risco de continuar obesos na fase

adulta,  risco  esse  maior  e  proporcional  ao  início  e  ao  grau  de  obesidade,  com

diminuição da expectativa de vida, devido ao aumento de mortalidade por doenças

cardiovasculares,  diabetes  tipo  II,  certos  tipos  de  neoplasia,  entre  outras  causas

associadas à obesidade.

Nos Estados Unidos, onde metade da população adulta é obesa ou está acima do

peso, a obesidade custa cerca de U$93.000.000,00 por ano em despesas médicas.

A amamentação, quando mantida até os quatro primeiros meses de vida, diminui os

riscos de obesidade, dislipidemias, diabetes e hipertensão arterial sistêmica, além de

ser ótima aliada para a formação de bons hábitos alimentares. Isso se mostra de

particular relevância, quando pensamos nos vários fatores existentes que contribuem

atualmente para uma alimentação infantil inadequada: a mídia que apresenta sempre

alimentos saborosos e pouco nutritivos; a tecnologia, no momento que a criança fica

diante da televisão, do computador etc.; a família, nos pais que falham em orientar

seus filhos a alimentação, até por desinformação; a correria do dia a dia, que facilita o

consumo de lanches rápidos,  sem esquecer  a  escola,  que na maioria  das  vezes

oferece  alimentos  gordurosos  e  de  baixo  valor  nutritivo,  além  da  atividade  física

pouco expressiva no ambiente escolar. 

É importante enfatizar a necessidade de uma dieta saudável e adequada para cada
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faixa etária; “comer de tudo sem comer tudo”.

Quanto à atividade física,  mais da metade da população adulta é sedentária ou

inativa. Estudos quantitativos indicam que a vida sedentária é responsável por cerca

de um terço das mortes por doença cardíaca coronariana, câncer do cólon e diabetes.

É  sabido,  através  de  estudos  prospectivos,  que  a  incidência  de  doenças

cardiovasculares  é  menor  em  pessoas  fisicamente  ativas  em  comparação com  a

parcela sedentária da população e que as taxas de doenças cardiovasculares são

tanto menores quanto maior o condicionamento físico.

O principal objetivo da prescrição de exercícios na infância e na adolescência é

criar o hábito e o interesse pela atividade física. A competição desportiva pode trazer

benefícios do ponto de vista educacional  e de socialização,  visto que proporciona

atividades em equipe. Não se pode esquecer o efeito benéfico do exercício físico

sobre  a  pressão  arterial,  o  nível  glicêmico,  o  perfil  lipídico,  o  controle  de  peso

corporal, a melhora do humor, a flexibilidade e a força muscular.

No  Brasil,  as  doenças  cardiovasculares  ocupam  lugar  de  destaque  na  morbi-

mortalidade.  No  ano  de  2001  foram  responsáveis  por  10%  das  internações

hospitalares  no SUS, sendo a terceira causa e ficando atrás  das internações por

gravidez e  parto  e  por  afecções  do aparelho  respiratório.  Dados  da Organização

PanAmericana  de  Saúde  de  2001  mostram  que  a  mortalidade  por  doenças

cardiovasculares  é  de  209,8  por  1.000  nascidos  vivos.  No  ano  de  1993,  dados

epidemiológicos  do  Ministério  da  Saúde  mostram  que  300  mil  brasileiros  foram

acometidos por doenças cardiovasculares, com 830 mortes por dia.

Assim sendo, propomos este projeto, que tem como objetivo implantar uma Política

de Prevenção das Doenças Cardiovasculares na Infância e na Adolescência na rede

pública  de  saúde,  que  poderá  fornecer  informações  e  promover  ações  que

possibilitem a conscientização de crianças e adolescentes e suas famílias para a

prevenção  das  doenças  cardiovasculares,  assim  como  o  tratamento  dos  fatores

predisponentes modificáveis.

Em face da importância da matéria, confio no apoio dos meus pares à aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização
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Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 410/2011

Dispõe  sobre  a  utilização  de  areia  descartada  de  fundição  na  construção  e

conservação  das  estradas  estaduais  e  na  cobertura  dos  aterros  sanitários

licenciados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Em obras públicas de conservação e construção das estradas estaduais e

na manutenção de aterros  sanitários,  serão apresentados  estudos para o uso de

areia  descartada  de  fundição  como componente  da  mistura  asfáltica  e  cobertura

diária dos aterros sanitários.

Art. 2º - Na impossibilidade de utilização da areia a que refere o art. 1º, deverá ser

apresentada justificativa técnica ou econômica.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Fred Costa - Liza Prado.

Justificação: A areia descartada de fundição constitui o maior resíduo industrial do

Brasil, sendo em Minas Gerais geradas cerca de 400 mil toneladas por ano.

Nos países mais desenvolvidos, a areia descartada de fundição é aplicada como

subproduto em diversos fins. No Brasil foram realizados amplos estudos durante três

anos, com a participação da sociedade e dos órgãos de controle ambiental de Minas

Gerais, São Paulo e do Rio Grande do Sul, do Instituto Militar de Engenharia, entre

outros, que atestaram a viabilidade técnica , ambiental e econômica da aplicação da

areia descartada de fundição. Esses estudos resultaram na criação da norma ABNT

NBR 15702,  publicada em 6/6/2009,  que normatiza  o uso da área descartada de

fundição em mistura asfáltica e na cobertura diária de aterros de lixo doméstico.

O uso da areia descartada de fundição para esses fins irá proporcionar economia

de recursos naturais e financeiros para o Estado, os Municípios e as empresas de

construção civil. Trata-se de uma atitude ecologicamente correta, que irá beneficiar

toda a sociedade através do desenvolvimento tecnológico na reutilização do maior

resíduo  industrial  do  Estado,  propiciando  economia  de  recursos  naturais  com  a

redução e da exploração e da retirada de areia e argila de rios e cavas; da redução
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de custos  para as  prefeituras  na  construção,  no licenciamento  e na  operação de

aterro sanitário, visto que elas terão receitas no lugar de custos para retirar a argila

que é normalmente utilizada, e a redução de custos na construção de estradas.

Diante do exposto, contamos com o apoio dos nossos nobres pares à aprovação

desta proposição.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça  e  de  Meio  Ambiente  para

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

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 411/2011

(Ex-Projeto de Resolução nº 716/2007)

Susta os efeitos dos dispositivos que menciona, do Decreto nº 32.649, de 13 de

março de 1991.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam sustados os efeitos da alínea “b” d o § 1º do art. 5º e o art. 11.

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

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: A medida proposta no projeto de lei em epígrafe, referente à sustação

de efeitos de dispositivos de ato normativo, possui como regra matriz o art. 62, XXX,

da Constituição Estadual, que estabelece como poder-dever desta Casa Legislativa

“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa”.

Verificamos, com efeito, que o decreto regulamentador da Lei nº 9.760, de 1989,

que  concede  passe  livre  aos  deficientes  físicos  e  visuais  no  transporte  coletivo

intermunicipal do Estado, exorbita no exercício do poder regulamentar em pelo menos

dois casos. São situações em que se impõe, como medida restauradora do direito,

mormente do princípio da legalidade, a sustação do aludido ato administrativo.

Observe-se que a lei possui apenas três artigos, tendo como conteúdo apenas a

concessão do passe livre aos deficientes físicos, mentais e visuais e às pessoas com

idade superior a 65 anos no transporte coletivo intermunicipal.

O  art.  5º,  §  1º,  “b”,  do  citado  decreto,  dispõe  que  “para  a  concessão  do

credenciamento será exigido” do beneficiário “atestado de que é pobre no sentido



1060
____________________________________________________________________________

legal, expedido por autoridade competente”. Ora, o decreto inova, invadindo seara de

lei em sentido estrito.  Se a lei  não restringe, entre o universo abrangido por suas

regras, o rol de usuários aptos a usufruir do passe livre, não cabe, obviamente, ao

decreto, fazê-lo. É que, na ordem jurídico-política brasileira, o Poder Legislativo tem o

monopólio da edição de regra jurídica inovadora. Daí porque a Constituição atribui ao

Chefe do Poder Executivo a edição de decretos tão-somente para possibilitar a fiel

execução das  leis.  É  o  decreto,  portanto,  instrumento  para  a  mera  execução  de

norma já criada, o que o torna imprestável para a inovação normativa. A alínea “b” do

§ 1º do art. 5º deve, então, ter seus efeitos sustados, mantendo-se a integridade da

lei.

O  art.  11  do  decreto  também  estabelece  inovação  em  relação  à  lei,  que,  em

nenhum  momento,  autoriza,  permite  ou  impõe  o  pagamento  de  indenização  pelo

Estado às concessionárias do serviço afetado, seja por meio de convênio, seja por

qualquer outra forma.

Infere-se  da  norma  citada  que  o  Executivo,  no  afã  de  ser  justo,  exorbitou  na

regulamentação, criando, por meio de decreto, nova regra.

Assinale-se que o Estado membro realiza dois procedimentos distintos em face do

serviço público de transporte coletivo intermunicipal: na condição de legislador, dispõe

abstratamente sobre as regras que deverão ser obedecidas na prestação do serviço,

seja  este  executado  diretamente  seja  por  meio  de  delegatário;  na  condição  de

administrador,  de  aplicador  da  lei,  o  Estado  age  concretamente,  assegurando,

diretamente  ou  não,  a  prestação do serviço  de  transporte  intermunicipal  ao  povo

mineiro.

É fácil  notar  que se trata de competências  distintas,  esta administrativa,  aquela

legislativa,  que  são  desempenhadas  pelo  que  Hans  Nawiaski  denominará,

respectivamente, como sendo o Estado-Ordem Jurídica e o Estado-Sujeito de Direito,

inconfundíveis  e  detentores  de  competências  bem  delimitadas:  aquele  criando  o

direito, este ao direito criado se submetendo. 

Atribuir-se ao Estado administrador o dever de indenizar eventual resultado de ato

produzido pelo Estado legislador é proceder ao que Paulo Emílio Ribeiro de Vilhena

denomina interpolação alternativa, por meio da qual são confundidas as atividades
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estatais.

Observe-se, no caso da concessão do serviço de transporte coletivo, como no de

qualquer outra, que os termos da lei devem ser obedecidos, nunca modificados pela

administração.

No caso em destaque, deve-se compreender que a norma estabelecida e que, a

rigor, não demanda regulamentação deveria ser cumprida, tanto pela administração

quanto pelas concessionárias.

Administração e empresa são partes contratantes que estabeleceram um contrato

de concessão que deve ser executado nos termos exigidos pela lei. 

Caso, em decorrência da edição da lei, ocorra alguma modificação nas condições

originalmente  pactuadas,  aparecerá  a  possibilidade  de  a  parte  que  se  sentir

prejudicada pela lei invocar a aplicação da teoria da imprevisão, com o uso em seu

favor da cláusula “rebus sic stantibus”, que impõe o reequilíbrio do contrato à luz das

modificações incidentes sobre o estado de coisas vigente à época da assinatura do

contrato.

Vale dizer, se a concessionária passar a ter, em determinada linha, custo adicional,

decorrente da aplicação da Lei nº 9.760, de 1989, competirá a ela exigir, pelos meios

legais, a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, atingido pela

nova lei.

Esse entendimento prevalece para essa lei, como para qualquer outra. Afinal, se

amanhã a jornada de trabalho máxima passar de 44 para 30 horas semanais, haverá

o Estado de indenizar a concessionária? Ou se a lei estabelecer uma nova regra no

campo sanitário que implique custo adicional para a empresa, essa lei somente será

cumprida mediante indenização pelo Estado? É, de fato, absurdo tal entendimento.

Como absurdo é o art. 11 do Decreto nº 32.649, de 1991.

Não negamos, portanto, que a lei referida possa acarretar custos novos, em alguns

casos, para as empresas de ônibus, nem que a empresa não seja obrigada a suportar

esse ônus adicional.  O que afirmamos é  que não cabe ao decreto condicionar  a

eficácia  da  lei  a  indenização  a  ser  paga pelo  Estado às  empresas  de transporte

coletivo intermunicipal. Cabe à administração pública cumprir as leis.

Verificamos, então,  que os dois casos mencionados neste projeto de resolução,
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merecem, de fato, serem sustados por esta Assembleia Legislativa, tendo em vista

que, nestes casos, o Executivo ultrapassou o âmbito de suas funções, colocando em

risco a independência e harmonia entre os Poderes, com prejuízo para segmentos

carentes  e  desamparados  de  nossa  sociedade,  os  idosos  e  os  portadores  de

deficiência. Contamos, assim, com o apoio dos eminentes colegas para a aprovação

deste projeto de resolução.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 412/2011

(Ex-Projeto de Resolução nº 686/2007)

Institui a Medalha Terceira Idade em Ação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º  –  Fica  instituída  a  Medalha  Terceira  Idade  em  Ação,  a  ser  concedida,

anualmente, pela Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais a dez pessoas

com idade igual ou superior a sessenta anos, que se destaquem pelo pleno exercício

de suas atividades. 

Art. 2º – Os agraciados serão escolhidos por comissão formada pelos membros da

Mesa e da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Ação Social da Assembleia

Legislativa. 

Art.  3º  –  A  entrega  da  Medalha,  acompanhada  de  diploma,  será  feita  pelo

Presidente  da  Assembleia  Legislativa  em reunião  especial,  após  registro  em livro

próprio, em que constarão os dados do agraciado e o motivo da outorga. 

Art. 4º – Compete à Mesa da Assembleia, por meio de deliberação, regulamentar

esta resolução. 

Art. 5º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 23 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  A  situação  vivida  pelos  idosos  no  Brasil  é  conhecida  de  todos.

Enfrentam  dificuldades  diárias  de  toda  ordem,  mas  nenhuma  se  compara  à

indiferença e ao preconceito a  que são submetidos.  Por  outro lado,  encontramos

profissionais  dedicados  que,  mesmo  considerados  de  terceira  idade,  continuam
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desenvolvendo suas aptidões e seus talentos. Esses idosos servem de exemplo e de

estímulo  para  toda  a  sociedade.  Exemplo,  por  serem  úteis  ao  progresso  e  ao

desenvolvimento  de  suas  comunidades;  estímulo,  para  que  outros  idosos  se

conscientizem de que a simples chegada dos anos não é motivo para desistir.  O

parlamento  mineiro,  ao  aprovar  esta  proposta,  estará  contribuindo  para  o

reconhecimento daqueles que desempenham suas funções com orgulho, dedicação e

incansável desejo de servir ao seu semelhante.

Ressalto que este projeto é uma reapresentação do antigo Projeto de Resolução nº

861/2003, de minha autoria, acrescido de algumas pequenas modificações. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e à Mesa da Assembleia para

parecer, nos termos do art. 190, c/c os arts. 195 e 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS

Nº 140/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações  com a Folha de  S.  Paulo  pelos  90  anos dessa empresa.  (-  À

Comissão de Transporte.)

Nº 141/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Clélio Campolina Diniz, Reitor da UFMG, por sua brilhante

participação  no  Fórum  Democrático  para  o  Desenvolvimento  de  Minas  Gerais,

realizado por esta Casa Legislativa. (- À Comissão de Educação.)

Nº 142/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão de Bom Jesus do Galho entre os Municípios aptos a receber o financiamento

estadual na modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 143/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão de João Monlevade entre os Municípios aptos a receber o financiamento

estadual na modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 144/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão de Santa Rita de Minas entre os Municípios aptos a receber o financiamento

estadual na modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.



1064
____________________________________________________________________________

Nº 145/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão de Naque entre os Municípios aptos a receber o financiamento estadual na

modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 146/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão de Mesquita entre os Municípios aptos a receber o financiamento estadual

na modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 147/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão de Bugre entre os Municípios aptos a receber o financiamento estadual na

modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 148/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão de Ipaba entre os Municípios aptos a receber o financiamento estadual na

modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 149/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão  de  Antônio  Dias  entre  os  Municípios  aptos  a  receber  o  financiamento

estadual na modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 150/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão de Alvarenga entre os Municípios aptos a receber o financiamento estadual

na modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 151/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão  de  Ubaporanga  entre  os  Municípios  aptos  a  receber  o  financiamento

estadual na modalidade do Piso Mineiro de Assistência Social.

Nº 152/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja encaminhado às

Secretarias de Desenvolvimento Social e de Governo pedido de providências para a

inclusão  de  Piedade  de  Caratinga  entre  os  Municípios  aptos  a  receber  o
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financiamento  estadual  na  modalidade  do  Piso  Mineiro  de  Assistência  Social.  (-

Distribuídos à Comissão do Trabalho.)

Nº 153/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações  com o  Sr.  Gildésio  Sampaio  de  Oliveira,  Prefeito  Municipal  de

Poté, por sua posse no cargo de Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde

entre Vales do Mucuri e Jequitinhonha - CIS-EVMJ. (- À Comissão de Saúde.)

Nº 154/2011, do Deputado Neilando Pimenta, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com o Sr. Guilherme Afonso Soares Silva, Secretário de Esporte e

Lazer de Teófilo  Otoni,  por sua posse como Presidente do Conselho Municipal de

Esportes-CME. (- À Comissão de Esporte.)

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizado fórum técnico para

debater a reforma política. (- À Mesa da Assembleia.)

Do  Deputado  Duarte  Bechir  em  que  solicita  seja  realizado  fórum  técnico  para

debater a situação florestal no Estado. (- À Mesa da Assembleia.)

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar em Apoio ao Fim do Fator Previdenciário.

Do Deputado Arlen Santiago em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar da Defesa Social.

Do Deputado Tenente Lúcio em que solicita seja realizado seminário legislativo para

discutir o desenvolvimento turístico do Estado, a fim de propor a atualização do Plano

Mineiro de Turismo. (- À Mesa da Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações da representação partidária do

PTB e dos Deputados Rogério Correia, Tiago Ulisses, Bonifácio Mourão (2), Sargento

Rodrigues (2), Tenente Lúcio, Luiz Carlos Miranda e Gustavo Perrella. 

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais. 

- A ata desse evento será publicada em outra edição.
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Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado André Quintão) - Estão reabertos os nossos trabalhos.

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pela  representação  partidária  do  PTB  e  pelos  Deputados  Rogério

Correia, Tiago Ulisses, Bonifácio Mourão (2), Sargento Rodrigues (2), Tenente Lúcio,

Luiz Carlos  Miranda e Gustavo Perrella,  cujos  teores foram publicados na edição

anterior.

Encerramento

O Sr. Presidente - A Presidência verifica, de plano, a inexistência de quórum para a

continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,  convocando  as  Deputadas  e  os

Deputados para a especial de amanhã, dia 24, às 9 horas, nos termos do edital de

convocação, e para a ordinária também de amanhã, às 14 horas, com a ordem do dia

regimental. Levanta-se a reunião.

TRAMITAÇÃO DE PROPOSIÇÕES

COMUNICAÇÃO

Das Bancadas do PSDB e do DEM e das representações partidárias do PHS, PPS,

PRTB, PR, PRP, PTB, PTC e PT do B informando que o Bloco Somos Minas Gerais

passa a denominar-se Bloco Transparência e Resultado. (- Ciente. Publique-se.)

Designação de Comissão

- O Sr.  Presidente designou, na 11ª Reunião Ordinária da 1ª Sessão Legislativa

Ordinária da 17ª Legislatura, os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre o Veto Parcial à Proposição de Lei Complementar nº 123. Pelo BSM: efetivos -
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Deputados João Leite e Dalmo Ribeiro Silva; suplentes - Deputados Doutor Viana e

Bosco;  pelo  Bloco  Minas  sem  Censura:  efetivos  -  Deputados  André  Quintão  e

Pompílio Canavez; suplentes - Deputados Gilberto Abramo e Sávio Souza Cruz; pelo

BPS: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente - Deputado Hely Tarqüínio

(Designo. Às Comissões.).



1068
____________________________________________________________________________

BELO HORIZONTE, SÁBADO, 26 DE FEVEREIRO DE 2011

ATA

ATA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA

17ª LEGISLATURA, EM 24/2/2011

Presidência dos Deputados José Henrique e Marques Abreu

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

Correspondência: Mensagem nº 12/2011 (encaminhando solicitação de retirada de

tramitação  em  regime  de  urgência  para  o  Projeto  de  Lei  nº  5.092/2010),  do

Governador do Estado - 2ª Fase (Grande Expediente): Apresentação de Proposições:

Proposta de Emenda à Constituição nº 10/2011 - Projeto de Lei Complementar nº

2/2011  -  Projetos  de  Lei  nºs  413  a  510/2011 -  Projetos  de  Resolução nºs  511  a

513/2011  -  Requerimentos  nºs  155  a  162/2011  -  Requerimentos  dos  Deputados

Doutor Viana (2), Dalmo Ribeiro Silva, Elismar Prado e Paulo Lamac - Comunicações:

Comunicações das Bancadas do PSDB e do DEM e das representações partidárias

do PPS, do PHS, do PRTB, do PR, do PRP, do PTB, do PTC e do PTdoB e do

Deputado Leonardo Moreira - Interrupção e reabertura dos trabalhos ordinários - 2ª

Parte (Ordem do Dia): 1ª Fase: Abertura de Inscrições - Designação de Comissões:

Comissões Especiais para Emitir Parecer sobre o  Veto Parcial à Proposição de Lei

Complementar nº 123 e sobre as Propostas de Emenda à Constituição nºs 3 a 7/2011

- Palavras do Sr. Presidente - Leitura de Comunicações - Encerramento - Ordem do

Dia.

Comparecimento

- Comparecem os Deputados e as Deputadas:

José Henrique - Inácio Franco - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir

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

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

Bosco - Bruno Siqueira - Carlin Moura - Carlos Henrique - Cássio Soares - Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Délio Malheiros - Delvito Alves - Doutor Viana - Duarte

Bechir - Duilio de Castro - Durval Ângelo - Elismar Prado - Fabiano Tolentino - Fred

Costa - Gustavo Corrêa - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Hélio Gomes - Ivair
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Nogueira - João Leite - João Vítor Xavier - Liza Prado - Luiz Henrique - Luzia Ferreira

- Maria Tereza Lara - Marques Abreu - Neider Moreira - Neilando Pimenta - Rogério

Correia - Romeu Queiroz - Rômulo Veneroso - Rômulo Viegas - Rosângela Reis -

Sargento Rodrigues - Sávio Souza Cruz - Sebastião Costa - Tadeuzinho Leite - Tiago

Ulisses - Ulysses Gomes - Vanderlei Miranda.

Abertura

O  Sr.  Presidente  (Deputado  José  Henrique)  -  Às  14h13min,  a  lista  de

comparecimento  registra  a  existência  de  número  regimental.  Declaro  aberta  a

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

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

reunião anterior.

1ª Parte 

1ª Fase (Expediente)

Ata

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

reunião anterior, que é aprovada sem restrições.

Correspondência

- A Deputada Luzia Ferreira, 1ª-Secretária “ad hoc”, lê a seguinte correspondência:

“MENSAGEM Nº 12/2011*

Belo Horizonte, 22 de fevereiro de 2011.

Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa,

Solicito a essa egrégia Assembleia Legislativa, por razões de interesse público, a

retirada do regime de urgência do Projeto de Lei nº 5.092, de 2010, que cria cargos e

altera a estrutura da carreira de agente de segurança penitenciário, modifica o Anexo

III  da Lei  nº  15.462,  de 13 de janeiro de 2005,  reajusta os  valores da vantagem

pessoal de que trata o art. 1º da Lei nº 10.470, de 15 de abril de 1991, e dá outras

providências.

Embora reconheça a imperiosa necessidade de tramitação do Projeto de Lei em

referência, é forçoso reconhecer que a opção pela tramitação em regime de urgência,

que se justificou ao final da Legislatura passada para garantia do não arquivamento

do projeto, no quadro atual, deve ser reconsiderada para que a urgência não venha a
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redundar em prejuízo na tramitação de outros relevantes projetos.

Ao ensejo, renovo a Vossa Excelência a manifestação do meu elevado apreço e

distinta consideração.

Antonio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado.”

- Anexe-se ao Projeto de Lei nº 5.092/2010.

* - Publicado de acordo com o texto original.

2ª Fase (Grande Expediente)

Apresentação de Proposições

O Sr. Presidente - A Mesa passa a receber proposições.

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 10/2011

Acrescenta parágrafo único ao art. 39 da Constituição do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O art. 39 da Constituição do Estado passa a vigorar acrescido do seguinte

parágrafo único:

“Art. 39 - (…)

Parágrafo único - O Estado assegurará ao militar a fixação de jornada semanal de

trabalho de quarenta horas, sendo a remuneração do serviço extraordinário superior,

no mínimo, em cinquenta por cento a do normal.”. 

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues - Adalclever Lopes - Adelmo Carneiro Leão - Almir Paraca -

André Quintão -  Anselmo José Domingos - Bosco -  Carlos  Henrique -  Celinho do

Sinttrocel - Célio Moreira - Dinis Pinheiro - Duarte Bechir - Durval Ângelo - Elismar

Prado - Fred Costa - Gilberto Abramo - Gustavo Perrella - Gustavo Valadares - Liza

Prado -  Luiz Carlos Miranda - Luzia Ferreira - Maria Tereza Lara - Mauri Torres -

Paulo Guedes - Rogério Correia - Sávio Souza Cruz - Tenente Lúcio - Ulysses Gomes

- Vanderlei Miranda.

Justificação: Esta proposição tem por objetivo garantir aos policiais e aos bombeiros

militares  a  fixação da jornada semanal  de  40  horas  e  a remuneração do serviço

extraordinário  superior,  no  mínimo,  em  cinquenta  por  cento  a  do  normal.  Com  o
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objetivo de promover  a eficácia  da gestão administrativa  e operacional  da Polícia

Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, é de fundamental importância fixar a jornada

de trabalho semanal dos militares. A proposta é que os serviços diários nas diversas

atividades desenvolvidas não deverão ultrapassar a duração de 40 horas semanais, o

que é uma medida razoável para assegurar o descanso desses profissionais. Trata-

se, pois, de criar condições para a aplicação do disposto nos incisos XIII e XVI do art.

7º da Constituição Federal.

- Publicada, vai a proposta à Comissão Especial, para parecer, nos termos do art.

201 de Regimento Interno.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 2/2011

(Ex-Projeto de Lei Complementar nº 23/2007)

Define regras para o investimento em segurança por parte do governo do Estado e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  limitação  de  empenho  e  de  movimentação  financeira

referentes  às  despesas  previstas  nos  programas  de  segurança  pública,  salvo  se

aprovada  pelo  Poder  Legislativo  solicitação,  de  iniciativa  exclusiva  do  Poder

Executivo, para o contigenciamento, total ou parcial, de dotação.

§  1º  -  A solicitação  de  que  trata  do  “caput”  deste  artigo  somente  poderá  ser

formulada dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias e será

acompanhada  de  pormenorizada  justificativa  das  razões  de  natureza  técnica,

econômico-financeira, operacional ou jurídica, que impossibilitem a execução.

§ 2º - A solicitação poderá, ainda, ser formulada a qualquer tempo, nas situações

que  afetem  negativamente  a  arrecadação  da  receita,  de  calamidade  pública  de

grandes proporções.

§  3º  -  Em  qualquer  das  hipóteses,  as  solicitações  tramitarão  na  Assembleia

Legislativa em regime de urgência.

§ 4º - A não-execução de programação orçamentária, nas condições previstas neste

artigo, implica crime responsabilidade.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  deverá  encaminhar  trimestralmente  à  Assembleia

Legislativa demonstrativo da execução das despesas em segurança pública.
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Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: A proposição em causa, tendo por base o art. 159, II, da Constituição

do Estado, visa a garantir o investimento público em segurança.

Sendo  injustificável  o  contingenciamento  de  verbas  orçamentárias  na  área  de

segurança pública, diante da necessidade inconteste de aparelhamento das policias

estaduais,  valorização  remuneratória  das  carreiras  dos  integrantes  dos  órgãos  e

instituições que compõem o Sistema de Defesa Social,  capacitação e treinamento

contínuo dos servidores.

Ante o exposto, a relevância e o interesse público presentes na matéria, conto com

o apoio dos pares para a aprovação da propositura.

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

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  192,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 413/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.943/2010)

Declara de utilidade pública a organização não governamental Projuventude, com

sede no Município de Juiz de Fora.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1° –  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  org anização não governamental

Projuventude, com sede no Município de Juiz de Fora.

Art. 2° – Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011. 

Elismar Prado

Justificação: A organização não governamental Projuventude é uma entidade civil

sem  fins  lucrativos  e  de  duração  indeterminada  que  tem  por  objetivo  principal  a

implantação  e  a  execução  de  programas  inovadores  e  eficazes  na  área  da

intervenção  psicossocial  a  favor  de  crianças,  adolescentes,  jovens  e  famílias,

abrangendo todos os seus aspectos ambientais, sociais, educativos e culturais. Tem

ainda  por  finalidade a  prestação de serviços  e  apoio  a  organizações públicas  ou
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privadas  que  desenvolvam  ações  de  assistência  direta  ou  indireta  a  crianças,

adolescentes e familiares.

Conforme documentação anexa, comprova-se que os membros de sua diretoria são

pessoas reconhecidamente idôneas que não recebem nenhum tipo de remuneração

pelo exercício de suas funções.

A concessão do título declaratório de utilidade pública é de extrema importância

para a entidade, pois somente com essa documentação poderá firmar parcerias com

órgãos  estaduais,  viabilizando  sua  finalidade  com maior  facilidade,  principalmente

pela ampliação do atendimento à comunidade em geral. 

Pelo exposto, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste projeto de

lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 414/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 1.161/2007)

Veda  a  realização,  no  Estado,  de  exames  de  concursos  públicos  e  processos

seletivos aos sábados.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica vedada a realização, aos sábados, de exames de concursos públicos

para a admissão de pessoal na administração pública direta e indireta e de processos

seletivos  para  ingresso em instituições  de  ensino  da  rede pública  e  particular  no

Estado.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação: Este projeto de lei pretende enquadrar o Estado de Minas Gerais em

uma  realidade  nacional.  O  Brasil  é  o  maior  país  cristão  do  mundo.  E  isso,

obviamente, interfere na conduta social de seu povo, que se orienta, diariamente,

segundo os preceitos de sua religiosidade. 

Muitos brasileiros, seguidores dos Dez Mandamentos, guardam o dia de sábado
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para oração a Deus, abstendo-se de realizar quaisquer atividades que possam gerar

frutos de natureza pessoal, sejam eles profissionais, culturais ou econômicos. 

Esses religiosos guardadores do dia de sábado, que professam diversos credos,

são,  no  Estado,  dezenas  de  milhares,  constituindo  uma  parcela  considerável  da

sociedade mineira. 

Entretanto, justamente por guardarem suas convicções e crenças religiosas, muitos

cidadãos  mineiros  têm  sido  punidos  com  a  realização  de  exames  de  concursos

públicos, vestibulares e provas escolares no dia de sábado. Tal situação não pode

continuar, sob pena de atentar contra o princípio constitucional da liberdade religiosa,

consagrado no inciso VI do art. 5º da Constituição Federal de 1988, que assegura os

direitos fundamentais do homem. 

Para  que  não  sejam  punidos  por  exercitarem  suas  crenças,  os  religiosos  que

guardam o dia de sábado vêm sendo compelidos a recorrer, cada vez mais, ao Poder

Judiciário para obterem a impugnação de editais de concursos públicos e vestibulares

e  a  marcação  de  horário  diferenciado  para  realizarem  suas  provas.  Muitos

requerimentos têm sido vitoriosos, até mesmo no Supremo Tribunal Federal. 

Para esses religiosos, o cumprimento das leis do homem é importante, porém, o

cumprimento das leis de Deus é imprescindível. Sensíveis aos problemas causados

pela realização de provas e exames em dias de sábado, apresentamos este projeto

para vedar tal prática, o que não trará nenhum prejuízo à administração pública ou a

outros  entes  públicos  e  privados,  pois  muitos  processos  de  seleção  têm  sido

realizados aos domingos ou em dias de semana, por exemplo, os concursos públicos

da Educação, em Minas Gerais, em 2001, da Caixa Econômica Federal e do Banco

do Brasil e o exame da OAB, entre tantos outros. 

Diante  do  exposto  e  estando  o  projeto  em  concordância  com  o  legislador

constituinte, contamos com o apoio dos nobres Deputados desta egrégia Casa de leis

para sua aprovação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 333/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 415/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.488/2008)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Radiodifusão do Bairro

Letícia - ACRBL, com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

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

Radiodifusão do Bairro Letícia - ACRBL -, com sede na Rua Emídio Furtado, 759,

Casa 2, Bairro Letícia - Venda Nova.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado 

Justificação:  A  entidade  em  epígrafe  vem  prestando  relevantes  serviços

comunitários à região Norte e a Venda Nova e se for declarada de utilidade pública

terá maiores facilidades para desenvolver seu trabalho. Considerando que a entidade

preenche todos os requisitos exigidos pela legislação em vigor para a obtenção do

título em questão, conto com o apoio dos nobres Deputados para a aprovação deste

projeto de lei.

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

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

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 416/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.535/2008)

Dispõe  sobre  os  serviços  telefônicos  de  atendimento  ao  cliente  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  fornecedores  de  produtos  e  empresas  que  utilizam  os  serviços

telefônicos ou eletrônicos de atendimento ao cliente, deverão informar ao usuário o

tempo estimado de espera da ligação, que não excederá quinze minutos.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator às penalidades

previstas na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Elismar Prado

Justificação:  Os serviços de atendimento ao cliente utilizados pelas  empresas e

fornecedores têm crescido muito no País, tanto para prestar informações ao cliente,

quanto para vender produtos.

Embora  a  maioria  das  centrais  preste  um  atendimento  direto  ao  consumidor,

informando  e  esclarecendo  direitos,  os  serviços  que  se  utilizam  do  prefixo  0300

impõem o custo da ligação ao cliente, sem informar o tempo estimado de espera.

Mais  uma  vez,  pretendemos  disciplinar  o  atendimento  desses  serviços,

especialmente no que concerne à proteção e à defesa dos usuários dos serviços, de

forma a estabelecer que o ônus da ligação recaia sobre o fornecedor ou empresa e

que o tempo de espera seja informado ao consumidor, já tão penalizado com custos,

quando da compra de produtos.

Complementando, a Carta Magna, em seu art. 24, dispõe que:

“Art.  24  –  Compete  à  União,  aos  Estados  e  ao  Distrito  Federal  legislar

concorrentemente sobre:

(...)

V - produção e consumo;”.

Acrescentamos também que esta proposição segue os ditames presentes na Carta

Magna, art. 25, § 1°, que reserva “ ... aos Estados  as competências que não lhes

sejam vedadas por esta Constituição.”.

Entendemos ainda que, ao aguardar atendimento ao telefone, o consumidor não

tem como avaliar quanto perderá de tempo e dinheiro, visto que não lhe é possível

prever os minutos e pulsos telefônicos que gastará até ser atendido. A propósito, a

Política Nacional de Relações de Consumo (art. 4°, “caput”, da Lei federal n° 8.078,

de 1990 – Código de Proteção e Defesa do Consumidor) tem, entre outros objetivos,

a  melhoria  da  qualidade  de  vida  do  consumidor,  bem  como  a  transparência  e

harmonia das relações de consumo.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 417/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.040/2008)

Dispõe  sobre  a  criação  do  Programa de  Inserção  de Direitos  e  Cidadania  nas

escolas públicas do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Programa de Inserção de Direitos e Cidadania nas escolas

públicas estaduais de ensino fundamental e médio.

Art.  2º  -  O conteúdo pedagógico do Programa versará, prioritariamente,  sobre a

defesa dos direitos  fundamentais,  os  deveres individuais  e  coletivos,  as  garantias

individuais,  os  direitos  do  consumidor,  da  criança,  do  adolescente,  da  mulher,  do

idoso e da pessoa portadora de deficiência e a proteção ao meio ambiente.

Art. 3º - A Secretaria de Estado de Educação firmará convênios com as faculdades

de  Direito  públicas  e  particulares  existentes  no  Estado  objetivando  a  cessão  de

universitários,  em  regime de estágio,  para  ministrarem as  aulas  do  Programa de

Inserção de Direitos e Cidadania, além de atuarem na tutoria e monitoria.

Art.  4º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações  orçamentárias  previstas  para  a  Secretaria  de  Estado  de  Educação,

suplementadas se necessário. 

Art. 5º - Cabe ao Poder Executivo a regulamentação desta lei. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação:  A  escola  é  uma  instituição  imprescindível  para  a  formação  do

indivíduo. Diante do fundamental papel social desempenhado pelas instituições de

ensino em todos os níveis,  é notável  a carência de um programa exclusivamente

voltado para estimular o desenvolvimento de cidadãos a partir de lições de direito e

ética que ajudarão os jovens a refletir  e agir  de forma responsável  em relação a

questões  contemporâneas,  objetivando  reduzir  preconceitos  e  produzir  maior

conhecimento sobre tais assuntos.

O  Programa  de  Inserção  de  Direitos  e  Cidadania  deverá  abordar  e  priorizar

questões  como  direitos  e  deveres  dos  cidadãos,  educação  ambiental,
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hiperconsumismo  e  inclusão  social  das  pessoas  portadoras  de  deficiência,  entre

outros temas relacionados à ética e ao exercício da cidadania. 

Ética  e  cidadania  são  pontos  basilares  da  educação  e  da  sociedade  que

pretendemos construir;  portanto,  não podem continuar  fora da grade curricular  de

nossos  estudantes.  Ante  o  exposto,  requeiro  o  apoio  dos  nobres  colegas  para

aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 418/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 21/2007)

Proíbe  a  emissão  de  cartões  de  crédito  e  débito  sem  o  consentimento  do

consumidor.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  As  instituições  financeiras  e  empresas  administradoras  de  cartões  de

crédito  e  débito  ficam  proibidas  de  enviar  cartões  de  crédito  e  débito  aos

consumidores, sem a prévia e expressa autorização.

Art. 2º - Os infratores do disposto nesta lei ficam sujeitos às penalidades previstas

na Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art.  3º  -  A fiscalização  do disposto  nesta  lei  será  feita  pelo  órgão estadual  de

proteção ao consumidor.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: Os cartões de crédito e de débito são modalidades de pagamentos

que  mais  crescem  no  Brasil.  Em  virtude  disso,  tem  se  tornado  comum  os

consumidores receberem cartões de crédito ou de débito, sem que façam o pedido.

Muitos consumidores imaginam que, pelo fato de não terem solicitado o cartão, não

será cobrada anuidade, mas, na prática, não é isso o que ocorre. É prática contumaz

das instituições financeiras e das empresas de administração de cartões de crédito e

débito enviarem fatura cobrando pela anuidade dos referidos cartões, mesmo que

não autorizados nem solicitados pelo consumidor.



1079
____________________________________________________________________________

De acordo com a Lei nº 8.078, de 11/9/90, mais conhecida como Código de Defesa

do Consumidor, tal medida configura prática abusiva. O art. 39, parágrafo único, da

referida lei diz que “todo serviço prestado sem anuência do consumidor equipara-se à

amostra grátis”.  Em seu inciso III,  o art.  39 reza que "é vedado ao fornecedor de

produtos e serviços enviar ou entregar, sem solicitação prévia, qualquer produto ou

fornecer qualquer serviço". Dessa forma, por ser essa uma prática abusiva, desobriga

o consumidor de pagar anuidade ou qualquer outro valor, desde que não tenha feito

uso do cartão recebido. 

O consumidor não pode ser surpreendido pela cobrança de um serviço que ele não

solicitou.

Tal medida tem causado muitos prejuízos aos consumidores que não solicitaram

nem autorizaram a entrega de cartões, sendo justo que eles sejam ressarcidos pelos

gastos com o cancelamento dos cartões ou com eventuais prejuízos que essa medida

tenha causado.

Pelo  exposto,  e  em  defesa  desses  consumidores  que  vêm  sendo  altamente

prejudicados  pelas  instituições  financeiras  e  pelas  administradoras  de  cartões,

apresentamos nosso projeto e contamos com a aprovação dele por nossos nobres

pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 419/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 38/2007)

Dispõe  sobre  a  criação  de  Central  de  Empregos,  para  pessoas  portadoras  de

necessidade especiais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica o Poder Executivo autorizado a criar  a Central de Empregos, para

pessoas portadoras de necessidades especiais, visando a facilitar sua inserção no

mercado de trabalho.

Art. 2º - A Central de Empregos, criada por esta lei, fará levantamento de eventuais

vagas para trabalhadores portadores de necessidades especiais.
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§ 1º - Toda pessoa portadora de necessidades especiais, residente e domiciliada no

Estado,  poderá  utilizar-se  da  referida  Central,  bastando  para  isso  que  nela  se

inscreva em cadastro próprio.

§ 2º - As empresas, as indústrias, as pessoas físicas e jurídicas interessadas no

contratação desses trabalhadores disporão de cadastro específico.

Art.  3º -  As despesas com a execução desta lei  correrão à conta das dotações

orçamentárias específicas.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação:  Pessoas portadoras de necessidades especiais que  não  inibam  a

atividade  profissional  podem  e  devem  encontrar  no  trabalho  uma  fonte  de

satisfação pessoal e uma oportunidade de afirmação por meio do emprego útil de seu tempo.

A ciência  atual  não  recomenda a inatividade e condena a  passividade e a inócua

piedade em relação aos portadores de necessidades especiais, que  merecem respeito e

apoio.

A terapia  do  trabalho,  por  sua  vez,  funciona  de  maneira  efetiva,  devolvendo  à

pessoa  vitimada  por  algum  tipo  de  necessidade  especial  a  sua  autoconfiança,

incorporada que está às forças produtivas do País.

Com a criação da Central de Empregos, podem as empresas oferecer oportunidade a esses

trabalhadores que, aliás, surpreendem quanto ao nível de comprometimento e dedicação

ao trabalho, revelando-se excelentes profissionais.

Por essas razões, peço e espero o apoio de meus nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

-  Publicado, vai  o projeto às Comissões de Justiça,  do Trabalho e de Fiscalização

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

PROJETO DE LEI Nº 420/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.965/2010)

Dá denominação ao Centro de Convenções - Expominas IV -, situado no Município

de Teófilo Otôni.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:



1081
____________________________________________________________________________

Art.  1º  -  Fica  denominado  Centro  de  Convenções  Aécio  Cunha  o  Centro  de

Convenções - Expominas IV -, situado no Município de Teófilo Otôni.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação:  Aécio Ferreira da Cunha nasceu no Município de Teófilo  Otôni,  em

1927, e faleceu em 2010, em Belo Horizonte. É pai do ex-Governador Aécio Neves,

de Andrea e Ângela.

Sua  trajetória  política  iniciou-se  em  1954,  quando foi  eleito  Deputado Estadual.

Após seu segundo mandato na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, elegeu-se,

em 1962, para o primeiro de seis mandatos consecutivos na Câmara dos Deputados.

Em 1986, concorreu ao cargo de Vice-Governador na chapa de Itamar Franco.

Quando Itamar assumiu a Presidência da República,  em 1992, Aécio Cunha foi

nomeado Presidente do Conselho de Administração do BNDES e,  posteriormente,

Conselheiro de Furnas Centrais Elétricas e da Cemig.

Homem íntegro e empreendedor, seu nome em Teófilo Otôni ficou marcado pela

vocação para servir ao próximo, com desprendimento e altruísmo, sendo admirado

por todos os que o conheceram.

Diante  dessas  considerações,  acreditamos  ser  justa  a  intenção  de  dar  a

denominação de Aécio Cunha ao Centro de Convenções de Teófilo Otôni - Expominas

IV -, razão pela qual contamos com o apoio dos nobres colegas à aprovação deste

projeto de lei.

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

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

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 421/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.680/2005)

Institui a avaliação semestral para detecção e acompanhamento dos alunos da rede

pública estadual de ensino vítimas de violência doméstica ou de abuso sexual e dá

outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Os estabelecimentos de ensino da rede pública do Estado de Minas Gerais

promoverão  avaliação  semestral  das  crianças  e  dos  adolescentes  regularmente

matriculados, com vistas a analisar as condições de convivência familiar e vicinal para

detectar o grau de exposição à violência doméstica e ao abuso sexual.

Art. 2º - A avaliação a que se refere o artigo anterior será coordenada por comissão

estadual de avaliação e acompanhamento dos alunos da rede estadual de ensino, à

qual compete estabelecer os instrumentos e critérios para a identificação, a avaliação

e  o  acompanhamento  das  crianças  e  dos  adolescentes  vítimas  de  violência

doméstica ou de abuso sexual.

§ 1º - A Comissão, a ser instituída por ato do Poder Executivo, será composta por

profissionais especializados da área médica. 

§  2º  -  Os  instrumentos  identificadores  a  que  se  refere  este  artigo  serão

apresentados até 31 de dezembro de 2005.

Art. 3º - Nos casos em que haja suspeita de risco iminente de violência ou abuso

sexual,  os  órgãos  de  defesa  da  criança  e  do  adolescente  serão  prontamente

notificados. 

Art. 4º - As crianças e os adolescentes em situação de risco deverão ser objeto de

atenção pedagógica especial, regulada pelo Colegiado de cada Escola. 

Art.  5º  -  As  crianças  e  os  adolescentes  que  sofreram  abusos  sexuais  terão

atendimento psicoterápico público e gratuito.

Art. 6º- O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados da

data de sua publicação.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: No início de março deste ano, foram noticiados dois crimes sexuais

envolvendo crianças os quais chocaram de uma maneira terrível a consciência de

quem se considera civilizado. Uma menina de 6 anos foi encontrada morta, na grande

Belo  Horizonte,  com hematomas,  sinais  de  espancamento  e  com constatação de

estupro, tendo a mãe assumido o crime, mas, segundo a polícia,  para proteger o

companheiro.
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Em São Paulo três menores conseguiram fugir de casa, pulando o muro e pedindo

ajuda à vizinha. O pai de duas delas estava obrigando-as a ter relações sexuais com

ele.

O grau de sofrimento que uma criança violentada padece, ainda mais quando por

parentes  ou  conhecidos,  parece-nos  eqüivaler  a  um  assassinato  psíquico  e

emocional,  que faz uma morta-viva. Precisamos do engajamento de todos os que

queiram reduzir essa vergonha. Para isso, é fundamental que o Estado - o governo

que o administra e o Parlamento - assuma a vontade política de reduzir o sofrimento

afetivo e emocional de milhares de famílias, que padecem desse mal social.

Busco  contribuir  para  que  tenhamos  um  arcabouço  legal  que  identifique  as

condições que propiciam a violência sexual e permita agir previamente para reduzir

esses ignominiosos crimes contra a pessoa humana. 

Considero  que  será  muito  mais  humano,  eficaz  e  econômico  um  programa  de

assistência  médica  que  previamente  detectasse  eventuais  problemas  clínicos  nas

crianças em idade escolar. Nesse caso, a inversão do fluxo de criança para o médico

para o de médico para a criança deveria dar-se no espaço da própria escola. Essa

não é, definitivamente, uma idéia nova, mas, certamente, nunca foi efetivada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e do Trabalho para

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

PROJETO DE LEI Nº 422/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.563/2008)

Acrescenta dispositivo ao art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989, que

altera dispositivos da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, e da Lei nº 9.758, de

10 de fevereiro de 1989. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O inciso I do art. 4º da Lei nº 9.944, de 20 de setembro de 1989, passa a

vigorar acrescido da seguinte alínea “c”, ficando o artigo acrescido do seguinte § 2º e

o seu parágrafo único transformado em § 1º:

“Art. 4º - (...)

c) em imóvel onde resida pessoa portadora de deficiência nos termos da Lei nº

13.465, de 12 de janeiro de 2000;
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(...)

§ 2º - O benefício previsto neste artigo será transferido ao beneficiário mediante

redução do valor da prestação do serviço no montante correspondente ao imposto

dispensado.”.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Neilando Pimenta - Fred Costa.

Justificação: O projeto de lei que apresentamos tem por objetivo conceder isenção

de ICMS incidente sobre as contas de energia elétrica das residências de portadores

de deficiência  física,  visual,  auditiva ou mental.  A medida proposta,  ao reduzir  os

gastos nessas residências, beneficiará não apenas o deficiente, como também toda a

sua família, que muitas vezes tem que arcar com expressivas despesas adicionais

para atender às necessidades especiais.

Pelas razões expostas, conto com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 423/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.730/2008)

Dispõe  sobre  o  direito  de  o  cidadão  consultar  pela  internet  as  razões  sociais

constantes do  banco de dados da Junta Comercial  do  Estado de Minas Gerais -

Jucemg -, por meio de seu “site”.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica assegurado a todo cidadão o direito de consultar pela internet, no “site”

da  Junta  Comercial  do  Estado  de  Minas  Gerais  -  Jucemg  -,  as  razões  sociais

registradas no banco de dados da instituição.

Art. 2º - A Jucemg alimentará e manterá atualizadas as razões sociais no domínio

www.jucemg.mg.gov.br.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de noventa dias.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.
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Liza Prado

Justificação: Este projeto de lei visa possibilitar que todo cidadão tenha o direito de

consultar, no “site” da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais - Jucemg -, as

razões sociais constantes do seu banco de dados.

O objetivo é facilitar a vida do empresário mineiro que queira abrir uma empresa.

Por meio da consulta no “site” da Jucemg ele saberá se já existe a razão social que

porventura  tenha  escolhido.  Com  isso  haverá  maior  celeridade  na  obtenção  da

resposta. Confirmada a existência do nome escolhido, o empresário escolherá outro.

A Jucemg  manterá  atualizado  seu  banco  de  dados,  com  o  arquivamento  e  o

desarquivamento  de  razões  sociais  registradas.  Tal  arquivo  deverá  ser  completo,

atualizado,  gratuito,  de  fácil  acesso e  em  ordem  alfabética,  estando  disponível  a

quem possa interessar.

Em face do exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste

projeto.

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

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

PROJETO DE LEI Nº 424/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.895/2008)

Estabelece medidas e mecanismos para acompanhamento e controle popular da

execução orçamentária do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As medidas e os mecanismos de acompanhamento e controle popular da

execução orçamentária do Estados serão estabelecidos na forma desta lei e de seu

regulamento.

Parágrafo único - A execussão orçamentária do Estado será publicada de forma

sistemática e organizada por áreas, contas e subcontas orçamentárias, indicando os

valores executados e, especialmente, indicando, com clareza, os resultados obtidos.

Art.  2º - O acompanhamento e o controle popular da execução orçamentária do

Estado serão realizados mediante os seguintes critérios:

I – realização de audiências públicas com o apoio da Assembleia Legislativa e a

presença da unidade executora orçamentária, a cada quadrimestre;
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II - criação de "site" público, com atualização periódica da execução orçamentária;

III - divulgação de execução orçamentária analítica de emendas orçamentárias.

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

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Liza Prado

Justificação:  O projeto de lei  ora apresentado é de suma importância,  pois  visa

estabelecer as medidas e os mecanismos para acompanhamento e controle popular

da  execução  orçamentária  do  Estado  de  Minas  Gerais,  tudo  em  sintonia  com  a

legislação vigente. 

A  Lei  de  Responsabilidade  Fiscal,  Lei  Complementar  nº  101,  de  4/5/2000,

completou oito anos de vigência. Ela institui o regime de gestão fiscal responsável,

regulamentando  os  arts.  163,  165  e  169  da  Constituição  Federal.  Insere-se  no

contexto de um projeto bastante amplo de reforma do Estado brasileiro, tendo como

objetivo estabelecer normas de finanças públicas para todos os entes federados, com

fundamento no planejamento, no controle, na responsabilidade e na transparência.

Ao estabelecer novas definições, como a de transparência na gestão fiscal, a Lei de

Responsabilidade Fiscal  acarreta relevantes conseqüências na atividade financeira

da administração pública, estimulando a participação e o controle sobre os atos do

gestor  público,  notadamente  os  que  envolvem  a  estruturação  e  a  execução  do

orçamento público. Conto, portanto, com o apoio dos nobres colegas à aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

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

PROJETO DE LEI Nº 425/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.669/2008)

Dispõe  sobre  a  divulgação  do  direito  à  gratuidade  de  serviços  bancários

considerados essenciais na forma do art. 2º da Resolução do Conselho Monetário

Nacional nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007, no âmbito das repartições públicas

estaduais de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os órgãos públicos do Estado ficam obrigados a reservar espaços nas suas
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repartições, em locais de maior circulação de pessoas, para a afixação de cartazes

ou similares, contendo explicação sobre a vedação de cobrança de tarifas bancárias

pela prestação dos serviços bancários considerados essenciais na forma do art. 2º da

Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 3.518, de 6 de dezembro de 2007.

Art. 2º - Os veículos de comunicação impressa, televisiva, radiofônica e eletrônica

dos Poderes do Estado destinarão espaço para a divulgação do direito do cidadão à

gratuidade tarifária na prestação de serviços bancários essenciais.

Parágrafo único -  O órgão oficial  de imprensa dos Poderes do Estado destinará

espaço  para  campanhas  de  divulgação  sobre  a  vedação  de  cobrança  de  tarifas

bancárias pela prestação dos serviços bancários considerados essenciais na forma

do art. 2º da Resolução nº 3.518 do Conselho Monetário Nacional, de 6 de dezembro

de 2007.

Art.  3º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O  projeto  de  lei  em  análise  tem  por  objetivo  divulgar  o  direito  à

gratuidade  na  prestação  de  serviços  bancários  considerados  essenciais  pelo

Conselho Monetário Nacional, direito que entrou em vigor em abril de 2008, mas que

até este momento ainda é desconhecido pela população mais carente e afetada pela

cobrança de tantas tarifas bancárias. 

Em face do relevante propósito de defender o consumidor da cobrança excessiva

de serviços bancários no âmbito do Estado de Minas Gerais, solicitamos o apoio de

nossos pares à aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Defesa do Consumidor para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 426/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.670/2008)

Dispõe sobre a prevenção e o combate a incêndio e pânico em unidades prisionais

e socioeducativas no âmbito do Estado de Minas Gerais.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Poder  Executivo  implementará  sistema de  prevenção  e  combate  a

incêndio e pânico em todas as unidades prisionais e socioeducativas estaduais, de

acordo com os seguintes prazos e metas:

I - até janeiro de 2009, apresentação de projeto individualizado de prevenção contra

incêndio  e  pânico  para  cada  unidade  prisional  ou  socioeducativa  ao  Corpo  de

Bombeiros Militar;

II - até janeiro de 2010, instalação dos instrumentos preventivos especificados em

norma  técnica  regulamentar  em  todas  as  unidades  prisionais  e  socioeducativas

estaduais, na forma do projeto aprovado de prevenção contra incêndio e pânico de

que trata o inciso I deste artigo;

III - a partir de 2011, vistoria anual dos instrumentos a que se refere o inciso II para

aferir a manutenção de suas características técnicas de prevenção e o atendimento

das exigências legais e regulamentares.

Art. 2º - A inobservância ao disposto no art. 1º desta lei sujeita o Diretor da unidade

prisional ou da unidade socioeducativa às seguintes sanções administrativas:

I - advertência escrita;

II - multa;

III - interdição da unidade prisional ou socioeducativa.

§ 1º - A advertência escrita será aplicada na primeira vistoria, se for constatado o

descumprimento desta lei ou de norma técnica regulamentar.

§  2º  -  Sessenta  dias  após  a  formalização  da advertência  escrita,  persistindo  o

descumprimento de que trata o §1º desta lei, será aplicada multa de R$100,00 (cem

reais) a R$3.000,00 (três mil reais), valores que serão corrigidos monetariamente de

acordo com índice oficial.

§ 3º - Persistindo a infração, nova multa será aplicada em dobro e cumulativamente.

§ 4º - A pena de interdição será aplicada, quando houver risco iminente de incêndio

ou pânico.

Art.  3º  -  Será  afixado em local  de  ampla  visibilidade e  fácil  acesso ao  público

externo, na sede da unidade prisional e socioeducativa, laudo de vistoria e liberação

para seu funcionamento emitido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas
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Gerais, sob pena de interdição imediata da unidade.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto de lei tem por objetivo traçar metas claras para que se

possam prevenir incêndios nas unidades prisionais e nas unidades socioeducativas

do Estado de Minas Gerais.

A esse respeito, vale lembrar que o respeito às normas técnicas de prevenção e

combate a incêndios nos estabelecimentos prisionais e socioeducativos implica, em

última  instância,  a  observância  dos  próprios  direitos  dos  indivíduos  que  serão

encarcerados dentro de um prédio que, além dos projetos hidráulico e elétrico, deve

conter o projeto normativo de acordo com as regras de execução penal em vigor no

País.

Após os fatos ocorridos em Ponte Nova, Rio Piracicaba e Arcos, já não se pode

esperar  para  exigir  a  implantação  de  um  sistema  consistente  de  prevenção  a

incêndios em todas as unidades prisionais e socioeducativas do Estado, sob pena

não só de ceifar  mais vidas, mas também de onerar o próprio poder público com

pesadas indenizações pela sua reiterada omissão.

Por  todo  o  exposto,  solicitamos  o  apoio  de  nossos  pares  à  aprovação  deste

relevante projeto de lei.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 427/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.617/2008)

Dispõe sobre a fiscalização da venda de ingressos de eventos artísticos, culturais e

desportivos por cambista no âmbito do Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1º - Configura infração administrativa punível na forma desta lei  a venda de



1090
____________________________________________________________________________

ingresso  por  pessoa  física  ou  jurídica  que  atue  como  intermediária  entre  o

organizador do evento artístico, cultural ou desportivo e o consumidor final, no intuito

de  obter  ou  tentar  obter  ganhos  ilícitos  em  detrimento  do  povo  ou  de  número

indeterminado de pessoas mediante especulações.

§ 1º – Considera-se ganho ilícito, para os efeitos do “caput” deste artigo, o ágio de

venda de ingresso superior a 20% (vinte por cento) em relação ao valor oficialmente

cobrado pelo organizador do evento artístico, cultural ou desportivo.

§  2º  –  A pessoa física  ou  jurídica  que descumpra o  disposto  neste  artigo será

considerada cambista para os fins desta lei.

Art. 2º - Constatada a infração de que trata o artigo anterior, serão aplicadas ao

cambista as seguintes sanções :

I – apreensão dos ingressos, multa de 300 Ufemgs (trezentas Unidades Fiscais do

Estado de Minas Gerais) e proibição de freqüentar estádios, se for o caso, por 1 (um)

ano;

II – em caso de reincidência, apreensão dos ingressos, multa de 1.000 Ufemgs (mil

Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais) e proibição de freqüentar estádios, se

for o caso, por 2 (dois) anos.

Art.  3º  -  Os  agentes  estaduais  de  segurança  pública  são  competentes  para

fiscalizar,  apreender  ingressos  e  conduzir  os  cambistas  pegos  em  flagrante  à

Delegacia de Polícia.

Parágrafo único -  A aplicação das sanções previstas nesta lei  ficará a cargo da

Secretaria de Estado de Esportes e da Juventude do Estado de Minas Gerais.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  sessenta  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues 

Justificação: O projeto de lei em análise tem por objetivo de controlar a atividade

especulativa  dos  cambistas  que  atuam  vorazmente  em  dias  de  jogos,  shows  e

eventos culturais. O ordenamento jurídico brasileiro, embora não regule diretamente a

atividade dos cambistas, possui mecanismos hábeis para coibi-la, desde que essa
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atuação extrapole limites aceitáveis.

Do ponto de vista penal, a Lei nº 1.521, de 26/12/51, dispõe sobre os crimes contra

a economia popular.  Resultante do conjunto de interesses econômicos do povo, a

economia  popular  constitui  o  seu  patrimônio  abstrato.  Para  designar  esse  bem

jurídico, ameaçado pela voracidade especulativa daqueles que pretendem locupletar-

se com a exploração das necessidades fundamentais  da comunidade,  fala-se em

direitos difusos.

Mas, para além da esfera penal, também é preciso proteger o consumidor. Por isso

é que nosso projeto de lei pretende, caso sejam flagrados vendendo ingressos com

ágio  acima  de  20%,  que  os  cambistas  tenham  os  bilhetes  apreendidos,  sejam

conduzidos  a  uma  Delegacia  de  Polícia  e  sofram,  após  devido  processo

administrativo, as sanções de multa administrativa e proibição de freqüentar estádios,

além de responderem ao pertinente processo penal de que trata a Lei nº 1.521, de

1951. O Estado pode, portanto, socorrer os seus cidadãos. 

Por todo o exposto, solicitamos o apoio de nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 428/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.833/2010)

Dá nova redação aos arts. 5º, 7º e 8º da Lei nº 13.165, de 20 de janeiro de 1999,

que dispõe sobre a Caixa Beneficente dos ex-Guardas Civis e Fiscais de Trânsito de

Minas Gerais - CBGC - e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Os arts. 5º, 7º e 8º da Lei nº 13.165, de 20 de janeiro de 1999, passam a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - A CBGC será administrada por uma Diretoria composta pelos seguintes

membros, cujas atribuições serão definidas no estatuto da entidade:

I - Diretor-Presidente;

II - Diretor-Vice-Presidente;
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III - Diretor-Financeiro;

IV - Diretor-Secretário.

§ 1º - O Diretor-Presidente é o representante legal e dirigente máximo da entidade.

§ 2º - Os Diretores da CBGC terão mandato de quatro anos e serão escolhidos

dentre os associados relacionados nos incisos I e II do art. 11.

Art. 7º - A fiscalização e o controle da CBGC serão excercidos por um Conselho

Fiscal, composto de cinco membros titulares e igual número de suplentes, eleitos na

mesma data e com as mesmas formalidades cumpridas para a eleição da Diretoria.

Parágrafo único - Compete ao Conselho Fiscal, além das atribuições previstas no

estatuto,  emitir  parecer  opinativo  sobre  a  prestação  de  contas  da  Diretoria  para

posterior aprovação pela Assembleia Geral.

Art. 8º - A Assembleia Geral é a instância máxima de deliberação da CBGC, nos

termos do estatuto da entidade. 

§ 1º - A Assembleia Geral é composta pelos associados relacionados nos incisos I a

IV do art. 11 desta lei.

§ 2º - A Assembleia Geral reunir-se-á:

I - ordinariamente, uma vez por ano, para aprovação das contas da Diretoria, e a

cada quatro anos, para eleição da Diretoria;

II - extraordinariamente, quando convocada por seu Diretor-Presidente.

§  3º  -  A convocação  de  que  trata  o  parágrafo  anterior  ocorrerá  sempre  que

necessária, a critério do Diretor-Presidente, mediante requerimento de, pelo menos,

um décimo dos membros da Assembleia Geral.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição tem por escopo adequar a norma regulamentadora da

Caixa Beneficente  dos ex-Guardas Civis  e Fiscais  de Trânsito de  Minas Gerais  -

CBGC - à Lei  nº  12.972,  de 27/7/98,  que dispõe sobre a concessão do título  de

utilidade  pública.  Segundo  prevê  a  legislação,  um  dos  requisitos  para  que  as

associações  e  fundações  constituídas  no  Estado  com  o  fim  exclusivo  de  servir

desinteressadamente à coletividade sejam declaradas de utilidade pública é que os



1093
____________________________________________________________________________

cargos de sua direção não sejam remunerados. As sugestões propostas fazem as

adequações pertinentes. 

Vale ressaltar que em 5/10/94 foi promulgada a Lei nº 11.621, com o propósito de

atribuir à Caixa da Guarda uma natureza jurídica de entidade civil. Dessa forma, seus

estatutos  deveriam  ser  aprovados  em  assembleia,  e  sua  diretoria,  eleita  pelos

próprios  membros  da  entidade.  A pedido  da  direção  da entidade,  com fulcro  em

melhoria na gestão, propomos a alteração do tempo de mandato de três para quatro

anos.

Diante desses fatos, tornou-se necessária a regularização da entidade. Contamos,

pois, com o apoio dos nossos pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 429/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 9/2007)

Cria o Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Estadual de Segurança Pública - Fesp -, que tem como

objetivos:

I  -  a adequação,  a modernização e a aquisição de novos equipamentos de uso

constante  dos  órgãos  públicos  estaduais  envolvidos  em  atividades  de  segurança

pública;

II - a formação e a capacitação profissional dos agentes e técnicos de segurança

pública;

III - a informatização dos arquivos e dados da área de segurança pública.

Art.  2º  -  O  Fesp,  de  natureza  e  individuação  contábeis,  tem  prazo de  duração

indeterminado.

Art. 3º - São beneficiários do Fesp:

I - a Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

II - a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

III - o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais.

Parágrafo  único  -  Poderão  ser  beneficiários  do  Fesp,  mediante  celebração  de
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convênios com a Secretaria de Estado de Defesa Social,  entidades civis sem fins

lucrativos que tenham por finalidade estatutária precípua a promoção de atividades

de interesse social na área de segurança pública.

Art. 4º - São recursos do Fesp:

I - as dotações orçamentárias do Estado e os créditos adicionais;

II  -  as  doações,  as  contribuições  em dinheiro,  os  valores  e  os  bens  móveis  e

imóveis,  devidamente  identificados,  que  venha  a  receber  de  organismo

governamental, nacional ou internacional, bem como de pessoa física ou jurídica;

III - os resultantes de aplicação financeira de recursos do Fesp, realizada na forma

da lei;

IV - os advindos de convênio celebrado na área da segurança pública com a União

ou com entidade nacional ou internacional, pública ou privada;

V - o total de recursos provenientes das taxas previstas nos itens 1 e 3 das Tabelas

B, D e M da Lei nº 6.773, de 26 dezembro de 1975, modificada pela Lei nº 14.938, de

29 dezembro de 2003;

VI - outros recursos a ele destinados.

§ 1º - Os recursos de que trata este artigo serão depositados em conta especial,

mantida pelo Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais - BDMG.

§  2º  -  Os  recursos  destinados  aos  órgãos  estaduais  serão  utilizados,

prioritariamente,  em  despesas  de  capital  e  destinados  a  projetos  e  ações  que

contribuam para a integração de atividades entre os órgãos de segurança pública.

§  3º  -  Os  recursos  oriundos  do  Fesp  somente  poderão  ser  empenhados  com

despesas de pessoal até o limite de 30% (trinta por cento) do total  dos recursos

disponíveis.

Art.  5º  -  O  Tesouro  Estadual  repassará  mensalmente  ao  Fesp  os  recursos

destinados  à  execução  de  seu  orçamento,  provenientes  das  fontes  sob  sua

responsabilidade.

Art. 6º - O órgão gestor do Fesp é a Secretaria de Estado de Defesa Social, à qual

incumbe, entre outras atribuições: 

I - providenciar a inclusão dos recursos de qualquer fonte no orçamento do Fesp,

antes de sua aplicação;
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II  -  organizar  o cronograma financeiro  de receita  e  despesa e  acompanhar  sua

execução e a aplicação das disponibilidades de caixa;

III  -  responsabilizar-se  pela  execução  do  cronograma  físico  do  projeto  ou  da

atividade beneficiada com recursos do Fesp.

Art. 7º - O agente financeiro do Fesp é o BDMG, ao qual compete:

I - aplicar os recursos do Fesp segundo as normas e os procedimentos definidos

pelo órgão competente;

II - remunerar diretamente ou aplicar as disponibilidades temporárias de caixa para

evitar a descapitalização do Fesp;

III - comunicar ao órgão gestor, no prazo máximo de cinco dias úteis, a realização

de depósitos a crédito do Fesp, com especificação da origem;

IV  -  emitir  relatórios  de  acompanhamento  dos  recursos  do  Fesp  sob  sua

responsabilidade.

Parágrafo único - O agente financeiro não fará jus a nenhum tipo de remuneração

pelos serviços prestados.

Art. 8º - Integram o grupo coordenador do Fesp, nos termos do inciso X do art. 3º da

Lei Complementar nº 27, de 18 de janeiro de 1993:

I - um representante da Secretaria de Estado de Defesa Social;

II - um representante da Secretaria de Estado de Fazenda;

III - um representante da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão;

IV - um representante do BDMG;

V - um representante da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais;

VI - um representante do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Minas Gerais;

VII - um representante da Polícia Civil do Estado de Minas Gerais;

VIII  -  um  representante  da  Comissão  de  Segurança  Pública  da  Assembleia

Legislativa;

IX -  um representante indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil,  seção de

Minas Gerais;

X - um representante do Ministério Público Estadual;

XI - um representante escolhido em reunião pública dos Conselhos Comunitários de

Segurança Pública.
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Art. 9º - Compete ao grupo coordenador, além das funções estabelecidas na Lei

Complementar nº 27, de 1993: 

I - aprovar o plano de aplicação dos recursos, conforme as diretrizes estabelecidas

nos planos de ação governamental e nas deliberações do Conselho de Defesa Social;

II - acompanhar a execução do plano de aplicação dos recursos;

III - elaborar o cronograma financeiro de receita e despesa do Fesp;

IV - elaborar a proposta orçamentária do Fesp;

V - definir a aplicação das disponibilidades transitórias de caixa do Fesp.

Art.  10 -  Os demonstrativos financeiros do Fesp obedecerão ao disposto na Lei

Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e às normas do Tribunal de Contas do

Estado.

Parágrafo único - Os demonstrativos a que se refere o “caput” deste artigo serão

atualizados mensalmente e ficarão disponíveis  para consulta pública,  por meio da

Internet.

Art. 11 - Fica instituída a contribuição do cidadão, facultativa, aos consumidores de

energia elétrica no Estado, visando à arrecadação de doações para o Fesp.

Parágrafo único - As guias de conta de energia elétrica incluirão os seguintes dados

relativos à contribuição de que trata o “caput” deste artigo:

I - informação sobre o caráter facultativo da taxa;

II - discriminação de três valores para escolha do doador.

Art. 12 - Esta lei será regulamentada no prazo de sessenta dias contados da data

de sua publicação.

Art. 13 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues 

Justificação:  A situação dos órgãos de segurança pública no Estado é bastante

preocupante no momento atual. Estudos realizados pelas Polícias Civil e Militar e pelo

Corpo de Bombeiros Militar apontam para a urgente necessidade de reaparelhamento

dessas instituições, para que possam cumprir as tarefas que constitucionalmente lhes

são atribuídas.

A escassez de recursos para  investimentos  tem sido  uma constante  no  quadro
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orçamentário estadual. Nesse contexto, a criação de um fundo, com a definição de

receitas a ele vinculadas, parece ser a melhor alternativa para que sejam mantidos

canais estáveis de financiamento.

Assim, contamos com a colaboração dos ilustres Deputados para que a proposição

- discutida - e aprimorada no que couber - possa ser aprovada nesta Casa.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 430/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.902/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Pescadores Profissionais Artesanais -

Appa -, com sede no Município de Águas Formosas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1o -  Fica  declarada  de  utilidade  pública  a  Associação  dos  Pescadores

Profissionais Artesanais - Appa -, com sede no Município de Águas Formosas.

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues 

Justificação:  A  Associação  dos  Pescadores  Profissionais  Artesanais  -  Appa  -,

fundada em 1º/8/2003, é uma entidade civil de direito privado sem fins lucrativos que

adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,  publicidade,

economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado, sede e foro no

Município  de  Águas  Formosas,  tendo  por  área  de  atuação  todo  o  território  do

Município.

A Appa tem por finalidade trabalhar com as questões ligadas à assistência social e

à proteção ao meio ambiente, representando os pescadores profissionais artesanais,

defendendo o interesse dos associados e promovendo a proteção do meio ambiente

através da integração com entidades afins que atuem na promoção de campanhas

educativas e projetos de recuperação ambiental, além de outras descritas no estatuto.

A Appa, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, está

em pleno e regular funcionamento desde 2003, sendo a sua diretoria constituída de
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membros  de  reconhecida  idoneidade  moral,  nada  constando  que  desabone  sua

conduta.  Outrossim,  a  entidade  não  remunera  os  membros  de  sua diretoria  pelo

exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a

dirigentes, associados ou Conselheiros, sob nenhuma forma. Assim, por preencher a

entidade os requisitos da Lei  nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio dos nobres

pares para a aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Política Agropecuária, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 431/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.901/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Cultural Violeiros da Abadia - ACVA -,

com sede no Município de Martinho Campos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1o -  Fica  declarada  de utilidade pública  a  Associação Cultural  Violeiros  da

Abadia - ACVA -, com sede no Município de Martinho Campos.

Art. 2o - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  A Associação  Cultural  Violeiros  da  Abadia  -  ACVA -,  fundada  em

28/8/2009, é uma entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e de utilidade

pública,  que  adota  os  princípios  da  legalidade,  impessoalidade,  moralidade,

publicidade, economicidade e eficiência, com duração por tempo indeterminado, com

sede e foro no Município de Martinho Campos, localizada à Rua Bom Despacho, nº

21, Centro, tendo por área de atuação toda a abrangência do Município.

A ACVA tem por finalidade difundir  a arte musical e dar  continuidade à tradição

cultural.  Seus  objetivos  são  preservar  os  valores  da  cultura  popular;  promover

ensaios para instrumentistas; estimular jovens e adultos da comunidade a frequentar

as aulas de música, promovendo a socialização e a formação profissional, além de

outros discriminados no estatuto. 

A ACVA, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo, está



1099
____________________________________________________________________________

em pleno e regular funcionamento desde 2003, sendo a sua diretoria constituída de

membros de reconhecida idoneidade moral,  nada constando que desabone a sua

conduta. Além disso,  a entidade não remunera os membros de sua diretoria  pelo

exercício  de  suas  funções,  não  distribui  lucros,  vantagens  ou  bonificações  a

dirigentes, associados ou conselheiros, sob nenhuma forma. 

Assim,  por  preencher  a  entidade  os  requisitos  da  Lei  nº  12.972,  de  1998,

esperamos o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Cultura,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 432/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.778/2010)

Declara de utilidade pública o Projeto Comunitário de Integração Social - Procis -,

com sede no Município de Belo Horizonte.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica declarado de utilidade pública o Projeto Comunitário de Integração

Social - Procis -, com sede no Município de Belo Horizonte.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação:  O Projeto Comunitário  de Integração Social  -  Procis -,  fundado em

2/1/2007,  é  uma  associação  sem  fins  lucrativos,  com  duração  por  tempo

indeterminado,  com  sede  e  foro  no  Município  de  Belo  Horizonte,  na  Rua  Carlos

Gardel, nº 58, Bairro Ribeiro de Abreu.

O Procis tem por objetivo trabalhar pelo desenvolvimento da cultura, do desporto,

da  saúde  e  da  educação  e  pela  promoção  de  oficinas  de  aprendizagem,  de

oportunidades  de  trabalho,  de  lazer  e  entretenimento  para  crianças,  jovens  e

adolescentes moradores dos Bairros Acaiaca, Belmonte, Nazaré, Paulo VI, Ribeiro de

Abreu  e  Vista  do  Sol.  Atua  em  estreita  harmonia  com  os  poderes  públicos  e

comunitários, visando promover atividades cívicas, recreativas, culturais, desportivas

e socioassistenciais.
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A entidade, pelo que se infere da leitura dos documentos anexados ao processo,

está  em  funcionamento  há  mais  de  dois  anos  e  é  administrada  por  diretoria

constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelo exercício dos cargos que

ocupam.

Assim, por preencher os requisitos da Lei nº 12.972, de 1998, esperamos o apoio

dos nobres pares à aprovação do projeto ora apresentado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 433/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 125/2007)

Dá nova redação ao “caput” do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003,

que dispõe sobre formas de extinção e garantias do crédito tributário e dá outras

providências, e revoga o inciso I, do mesmo artigo.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O “caput” do art. 10 da Lei nº 14.699, de 6 de agosto de 2003, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - Os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de precatórios parcelados

que  estejam  registrados  no  sistema  estadual  de  precatórios  poderão,  na  forma

prevista na legislação, ser utilizados para pagamento dos bens adquiridos nos leilões

promovidos pelo Estado, desde que:”.

Art. 2º - Fica revogado o inciso I do art. 10 da Lei nº 14.699, de 2003.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Esta proposição legislativa tem por fim operar alteração no texto da Lei

nº  14.699,  de  6/8/2003,  consistente  na  alteração do “caput”  de  seu  art.  10  e  na

revogação do inciso I do mesmo artigo.

O referido dispositivo dispõe que os precatórios vencidos e as parcelas vencidas de

precatórios parcelados que estejam registrados no sistema estadual de precatórios

podem ser utilizados para o pagamento dos bens adquiridos nos leilões a que se
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referem os arts. 7º e 8º da lei, que são aqueles oriundos de adjudicação judicial ou de

dação em pagamento. Nota-se que a possibilidade de utilização do título de crédito

fica limitada aos casos em que o Estado promove leilões naquelas duas condições, o

que  afasta  a  viabilidade  do  gozo  do  crédito  consubstanciado  no  precatório  nas

demais  hipóteses  de  leilão  (aquelas  em  que  os  bens  não  forem  oriundos  de

adjudicação ou dação em pagamento). Cuida a alteração proposta no texto do “caput”

de garantir a extensão da possibilidade criada com a lei, de forma que o titular do

crédito possa usufruir de seu direito em um universo maior de situações. A majoração

do rol de situações atinge o objetivo de dar efetividade ao direito conquistado pelo

credor e, de outro lado, permite que o Estado veja quitado seu débito - já reconhecido

e vencido - sem que para isso precise afetar o tesouro.

No que se refere ao inciso I, o que se pretende é a sua revogação, já que, na

prática, inviabiliza a perfeita execução do ideal saneador da lei. Dita esse inciso que a

utilização dos precatórios vencidos - ou parcelas vencidas de precatórios parcelados -

para o pagamento dos bens adquiridos em leilão só poderá ocorrer caso não exista

precatório de outro credor do Estado anterior, em ordem cronológica, àquele utilizado.

Assim,  na  prática,  o  que  ocorre  é  que  o  titular  do  crédito  vencido  só  tem  a

possibilidade de utilizá-lo para o pagamento de bens adquiridos em leilão quando já

for  a  sua  vez,  na  ordem  cronológica  de  pagamento,  de  receber  o  valor

correspondente ao título. É o equivalente a dizer-se que é dada ao credor - e somente

àquele que de fato já é o próximo cotado a receber do Estado o valor devido - a

opção de receber em espécie a quantia ou utilizar-se do mesmo valor para aquisição

de bens. Trata-se de instrumento que, da forma como se encontra regulado, tornou-

se inócuo.

Ora,  sob  o  pretexto  de  atender  a  norma  constitucional  -  leia-se  art.  100  da

Constituição da República  -  incluiu-se no rol  de  requisitos  para  a  viabilização da

possibilidade da utilização dos precatórios, instrumento que, na realidade impede que

os demais titulares de créditos vencidos usufruam o direito que lhes assiste, uma vez

que, existindo outro credor cronologicamente anterior, lhe é vetada a alternativa (aos

posteriores). O que se pretende, portanto, é a revogação do inciso I do art. 10 da Lei

nº 14.699, de 2003; assim, todos os titulares de créditos já vencidos poderão se valer
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de seus precatórios para o pagamento de bens adquiridos em leilões. Fique claro que

não há qualquer  infração à  norma constitucional  acima suscitada uma vez que a

ordem  de  pagamento  não  será  afetada  e  o  critério  cronológico  permanecerá

inalterado.  O que se acrescenta é  uma nova possibilidade de efetivar  o gozo  de

direito já reconhecido, a critério do titular que poderá optar por aguardar o pagamento

ordinário ou por utilizar seu crédito vencido na aquisição de bens leiloados.

Dessa forma, sendo projeto que trará tranqüilidade aos credores do Estado e, por

outro lado, que promoverá uma quitação alternativa dos débitos do Poder Público -

contribuindo assim para o saneamento das dívidas estatais - conto com o apoio dos

nobres pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 434/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 127/2007)

Dispõe sobre  a fixação de escala  de  serviço  e  turno de  plantão  de  militares  e

servidores públicos no dia das eleições.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta :

Art. 1º – Para resguardar o direito de voto do militar e do servidor estadual que, por

força de escala de serviço ou de turno de plantão,  estiver  de  serviço no dia das

eleições convocadas pela Justiça Eleitoral, fica proibida a determinação de escala ou

plantão de trabalho no serviço público do Estado de Minas Gerais que coincida em

mais de 50% (cinqüenta por cento) das horas disponíveis para o cidadão exercitar o

seu direito de voto.

Parágrafo  único  –  Para  cumprimento  do  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  a

administração pública estadual deverá organizar as escalas de serviço e os turnos de

plantão, de modo a permitir que o militar e o servidor estadual tenham, no mínimo,

quatro horas disponíveis para o deslocamento necessário ao direito de voto.

Art. 2º – Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: Este projeto cuida de apresentar solução normativa para um problema
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que vem constrangendo absolutamente o direito de voto de inúmeros servidores e

militares.

Não se está tratando de uma incompatibilidade entre as escalas de serviço e os

turnos de plantão dos militares e dos servidores públicos mineiros com o exercício do

direito  de  voto  desses  cidadãos.  Muito  pelo  contrário,  o  que  se  busca com este

projeto é ajustar – com isonomia e impessoalidade - uma regra, com o objetivo de

compatibilizar uma coisa com a outra, pois passaremos a determinar o tempo máximo

de restrição do horário do servidor e do militar no dia das eleições com uma escala de

serviço  ou  com  um  turno  de  plantão.  Atenderemos  ao  interesse  público  da

administração mineira, mas também asseguraremos a plena efetividade do direito de

voto dos aludidos servidores e militares.

Por  outro  lado,  não  haverá  repercussão  financeira  alguma  com  este  projeto,

tampouco haverá prejuízo no atendimento das situações de emergência no dia das

eleições.  Ou  seja,  as  alterações  promovidas  são  pequenas  em  face  do  grande

avanço que daremos.

Por essas razões, é que pedimos o apoio dos nossos pares para a aprovação deste

relevante projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 435/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.805/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária de Antônio dos Santos, com

sede no Município de Caeté.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária de Antônio

dos Santos, com sede no Município de Caeté.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária de Antônio dos Santos, que não tem fins lucrativos e tem por
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finalidade  desenvolver  um trabalho  de  desenvolvimento  cultural,  social  e  rural  no

Distrito de Antônio dos Santos, bem como reinvindicar do poder público benefícios e

melhoramentos em favor do referido Distrito.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo,  condição  social  das  pessoas  assistidas  e  atende  com  observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

A instituição encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais para a declaração de sua

utilidade pública.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI N° 436/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.869/2010)

Declara de utilidade pública a Associação dos Moradores da Região Arrozal, Morro

da Mata, Moraes, Funil, Arranchador e Entorno Próximo, com sede no Município de

Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação dos Moradores da Região

Arrozal, Morro da Mata, Moraes, Funil, Arranchador e Entorno Próximo, com sede no

Município de Ouro Preto.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação  dos  Moradores  da  Região  Arrozal,  Morro  da  Mata,  Moraes,  Funil,

Arranchador e Entorno Próximo, sem fins lucrativos, que tem por finalidade a defesa,

a  preservação  e  a  proteção  ambiental,  a  promoção  da  cultura,  a  defesa  e  a
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conservação do patrimônio histórico e artístico, a difusão de atividades voltadas para

a consolidação da cidadania.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção alguma quanto a religião,

cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 437/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.806/2010)

Declara de utilidade pública o Instituto de Serviço Interprofissional de Atendimento à

Mulher, com sede no Município de Ouro Preto.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Ins tituto de Serviço Interprofissional de

Atendimento à Mulher, com sede no Município de Ouro Preto. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: O objetivo deste projeto de lei é declarar de utilidade pública o Instituto

de Serviço Interprofissional de Atendimento à Mulher, sem fins lucrativos, que tem por

finalidade a promoção da assistência social e da saúde a mulheres carentes vítimas

de violência doméstica e em situação de risco social, afim de promover a defesa da

ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, o combate a pobreza, bem como

assegurar outros valores universais.

No desenvolvimento de suas atividades não faz distinção alguma quanto à religião,
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cor,  sexo,  condição social  das  pessoas assistidas  e  atende com observância dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

Insta pontuar que a Associação se encontra em pleno e regular funcionamento há

mais  de  um  ano,  sendo  sua  diretoria  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não

remuneradas  pelas  funções  que  exercem,  atendendo,  desta  forma,  os  requisitos

legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 438/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.517/2010)

Dispõe sobre  a afixação de placas  em  cartórios  sobre  a  isenção das  taxas  de

emolumentos cartorários, dispostos nas Leis nºs 12.461, de 1997 e 13.643, de 2000 e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  É  obrigatória  nos  cartórios  competentes  ao  registro  de  títulos  e

documentos,  e  civis  das  pessoas  jurídicas  das  entidades  de  assistência  social  a

afixação de placa, cartaz ou qualquer outro meio que informe a isenção das taxas de

emolumentos cartorários, registros de seus atos constitutivos, inclusive alteração de

atas e autenticações, como disposto nas Leis nºs 12.461, de 1997 e 13.643, de 2000.

Parágrafo único - A afixação a que se refere o “caput” ocorrerá em locais de grande

visibilidade.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  nesta  lei  sujeita  o  responsável  pelo

estabelecimento a penalidades previstas na Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro

de 1994, que regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, em seus art. 32 e 33.

Art. 3º - A fiscalização deverá ser exercida pelo juízo competente, assim definido na

órbita estadual sempre que necessário, de acordo com Lei Federal nº 8.935, de 1994.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.
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Célio Moreira

Justificação:  A sociedade  civil  vem  notoriamente  se  organizando  em  forma  de

associações  e  entidades  beneficentes,  visando  fortalecer  e  dar  densidade  às

inúmeras necessidades das comunidades que tem representação democrática. Essas

organizações  populares  contam  com  o  trabalho  voluntário  de  cidadãos

desinteressados  de  qualquer  ganho  financeiro,  os  quais  investem  sem  esperar

receber de volta os poucos recursos de que dispõem na implementação de ações

sociais e de ajuda humanitária, mantendo vivo o ideário que norteia esses grupos

voluntários e que vai impresso em seus estatutos sociais.

Considerando-se que esses serviços são prestados por notários, tabeliães e oficiais

de registro, que são profissionais do direito, dotados de fé pública, a quem o Estado

delega  o  exercício  das  atividades  mediante  o  recebimento  dos  emolumentos,  e

considerando-se ainda o caráter público dos serviços prestados pelas associações e

demais  entidades  beneficentes,  é  justo  acolher  esta  proposta,  que resguarda um

direito  previsto nas Leis  nºs  12.461,  de 1997 e 13.643,  de 2000,  de isenção dos

pagamentos de emolumentos cartorários.

Esperamos, portanto, contar com o apoio de todos os parlamentares desta Casa

Legislativa à aprovação do projeto em questão.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 439/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.824/2010)

Dispõe sobre o ressarcimento ao Estado, por via de cobrança na fatura de serviços

telefônicos,  por  despesas  decorrentes  do  acionamento  indevido  dos  serviços

telefônicos  de  atendimento  a  emergências  envolvendo  remoções  ou  resgates,

combate a incêndios ou ocorrências policiais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  responsável  pelo  acionamento  indevido  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios

ou ocorrências policiais, deverá ressarcir aos cofres públicos, mediante cobrança na
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fatura  de  serviços  telefônicos  da  linha  utilizada  para  a  chamada,  as  eventuais

despesas relacionadas ao atendimento.

§ 1º - Entende-se por acionamento indevido aquele originado de má-fé ou que não

tenha  como objeto  o  atendimento  a  emergência  ou  a  situação real  que venha a

justificar o acionamento, salvo nos casos de erro justificável.

§ 2º - É garantida a ampla defesa ao responsável pelo acionamento indevido dos

serviços  telefônicos  de  atendimento  a  emergências  de  que  trata  o  “caput”  deste

artigo.

Art.  2º  -  Os  órgãos  e  as  instituições  públicas  responsáveis  pela  prestação dos

serviços  de  emergência  aqui  tratados  deverão  divulgar  tabelas  de  custos,

abrangendo,  separadamente,  cada etapa das rotinas relacionadas ao atendimento

das emergências, desde os custos de atendimento e triagem das chamadas até os

custos dos deslocamentos das equipes, bem como adotar as medidas administrativas

e  operacionais,  junto  às  operadoras  dos  serviços  de  telefonia,  necessárias  à

identificação  dos  responsáveis  pelos  acionamentos  e  à  posterior  cobrança,  nas

faturas  de  serviços  de  linhas  fixas  e  móveis,  dos  valores  correspondentes  aos

ressarcimentos de despesas de que trata esta lei.

Art. 3º - Os ressarcimentos objeto dos arts. 1º, “caput”, e 2º terão como objeto único

a  cobertura  das  despesas  com  acionamentos  indevidos,  tendo  em  vista  a

manutenção  da  capacidade  de  pronta  resposta  dos  serviços  disponibilizados  à

população,  devendo os recursos arrecadados ser  repassados pelas  operadoras  à

Secretaria  de  Estado  de  Fazenda,  ou  conforme  sua  orientação,  com  destinação

vinculada aos serviços de emergência envolvidos.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação:  Todos  nós  sabemos  da  importância  dos  serviços  telefônicos  de

atendimento a emergências, envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndios

ou ocorrências  policiais,  mas esse trabalho é vítima recorrente de trotes, situação

mais acentuada principalmente no período de férias escolares, quando as crianças,

tomadas pelo ócio, acabam caindo na tentação de ligar principalmente para o Corpo
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de Bombeiros com denúncias falsas, caracterizando aí o trote. Segundo a assessoria

de comunicação da Polícia Militar mineira, uma em quatro chamadas feitas a esses

serviços é falsa, originária, em sua maioria, de crianças e adolescentes.

Mas esse tipo de comportamento não se restringe apenas às crianças.  Um dos

trotes  mais  comentados  pela  mídia  –  a  maioria  deles  não  chega  aos  meios  de

comunicação  -  aconteceu  em  Nova  Lima,  mais  precisamente  no  Bairro  Jardim

Petrópolis,  onde  bombeiros  militares  foram  acionados  para  atender  a  uma

emergência. Um homem dizia que sua mulher estava em trabalho de parto. Disse que

estava levando mãe e filha de táxi para um hospital. Quando os bombeiros chegaram

ao local, na casa morava apenas um caseiro, que estava visivelmente embriagado, o

que mereceu o comentário dos bombeiros  de  que os trotes  têm sido rotineiros  e

desviam recursos e esforços dos responsáveis pela segurança pública, colocando em

risco a própria população.

Em  face  deste  quadro,  que  julgo  preocupante  não  apenas  porque  representa

despesas extras para o Estado como põe em risco a vida daqueles que realmente

precisam de socorro, é que venho pedir a aprovação deste projeto.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 440/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.439/2008)

Cria  a  estrada-parque  Caminhos  do  Sertão,  localizada  no  interior  do  Parque

Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça,  abrangendo  os  Municípios  de  Belo  Horizonte,

Brumadinho, Ibirité e Nova Lima.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica criada a estrada-parque Caminhos do Sertão, localizada no interior do

Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça,  abrangendo  os  Municípios  de  Belo

Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova Lima.

Art.  2º  -  O Instituto  Estadual  de  Florestas  -  IEF  -,  como órgão encarregado da

administração das unidades de conservação estaduais, ficará responsável:

I - pela definição das normas de uso da estrada-parque, levando em consideração a
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proteção da flora e da fauna locais;

II - pela manutenção das fontes de água existentes no interior da área protegida;

III - pela segurança dos usuários da estrada-parque.

Art. 3º - O IEF poderá instituir, com o objetivo de controlar o fluxo de veículos e de

pessoas  ao longo da estrada-parque,  a  cobrança  de pedágio  pela  passagem  no

interior da unidade de conservação.

Parágrafo único - Os recursos gerados pelo pedágio a que se refere o “caput” deste

artigo deverão ser aplicados nos serviços de manutenção da estrada-parque e na

conservação da flora e fauna locais.

Art.  4º  -  O  IEF  poderá  optar  por  repassar  a  gestão  da  estrada-parque  a  uma

Organização  da  Sociedade Civil  de  Interesse  Público  -  Oscip  -,  obedecendo aos

fundamentos que regem o processo de licitação pública e a atuação das Oscips.

§ 1º - A concessão para a gestão da estrada-parque deverá estar fundamentada em

estudos  de  viabilidade  econômica  e  em  previsão  de  investimentos  necessários

elaborados pelo órgão executor, os quais deverão levar em conta os vários aspectos

de proteção e uso público do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.

§ 2º -  Na elaboração dos termos de referência para a concessão da gestão da

estrada-parque, bem como na aprovação do plano de aplicação dos recursos gerados

pela cobrança do pedágio, deverá ser ouvido o Conselho Consultivo da unidade de

conservação e o Conselho Estadual de Política Ambiental, através de sua Câmara

técnica competente.

Art. 5º - O IEF, com o apoio do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado

de  Minas  Gerais  -  DER-MG -,  fará,  de  forma articulada  com  a  administração do

Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, os seguintes estudos:

I - de viabilidade econômica para a concessão pública da gestão da estrada-parque;

II  -  de  normatização  do  fluxo  de  veículos  ao  longo  da  estrada,  com  vistas  à

segurança de seus usuários e à proteção da vida silvestre e da paisagem natural. 

Art.  6º - A Organização da Sociedade Civil  de Interesse Público que assumir os

trabalhos  de  gestão  da  estrada-parque  deverá  prestar  contas,  anualmente,  dos

recursos  gerados  com  a  cobrança  do  pedágio  e  de  sua  aplicação  ao  IEF  e  ao

Conselho Consultivo do Parque Estadual da Serra do Rola-Moça.
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Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: O Parque Estadual da Serra do Rola-Moça, criado em 1994, por meio

do Decreto nº 36.071, de 27/9/94, com área de 3.945ha, constitui a mais importante

unidade de conservação e de proteção ambiental da Região Metropolitana de Belo

Horizonte. Abrangendo os Municípios de Belo Horizonte, Brumadinho, Ibirité e Nova

Lima,  insere-se  no  perímetro  da  Área  de  Proteção  Ambiental  Sul  da  Região

Metropolitana de Belo Horizonte - APA Sul RMBH.

A  importância  desse  Parque  relaciona-se,  principalmente,  à  proteção  de

significativas amostras de ecossistemas naturais e à existência, em seus limites, de

cinco mananciais utilizados no abastecimento da referida Região Metropolitana. Estes

mananciais, conhecidos por Mutuca, Catarina, Bálsamo, Rola-Moça e Taboões, são

explorados pela Companhia de Saneamento de Minas Gerais - Copasa - MG -, que

também explora o vizinho manancial de Fechos, protegido pela Estação Ecológica de

mesmo  nome.  As  duas  unidades  de  conservação  somam  área  total  de  quase

5.000ha, constituindo uma das maiores extensões de área protegida no interior das

regiões metropolitanas brasileiras.

Estão representadas no interior do Parque as tipologias vegetais campo de altitude,

cerrado,  mata  atlântica  e  mata  de  altitude.  Na  tipologia  campo  de  altitude,  é

importante  destacar  o  campo ferruginoso,  presente  nos  altos  das  serras  da  área

protegida, ecossistema extremamente raro no País e no mundo. 

A diversidade de ambientes, somada à abundância de abrigos rochosos e ao bom

estado de conservação de algumas áreas vizinhas, vem permitindo a manutenção de

populações de espécies da fauna consideradas raras e até ameaçadas de extinção,

de  acordo  com  as  listas  oficiais  publicadas  pelos  governos  brasileiro  e  mineiro.

Podem ser encontradas na região espécies como lobo-guará, onça-parda, tamanduá-

bandeira, gato-mourisco, jaguatirica e sauá, entre outras.

Cortando  o  Parque  Estadual  da  Serra  do  Rola-Moça,  encontra-se  a  conhecida

Estrada do Sertão,  que transpõe a Serra em local  bastante íngreme e é utilizada

desde  o  Ciclo  do  Ouro,  como  via  de  ligação  entre  as  localidades  históricas  de
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Piedade do Paraopeba e Ouro Preto e o sertão da região Centro-Oeste do Estado.

Por  esta  estrada,  viajavam  tropeiros,  fazendo  a  rota  comercial  entre  a  região  de

ocorrência  das  minas  de  ouro  com  o  sertão  interiorano,  onde  se  desenvolvia  a

pecuária extensiva, sobre as pastagens naturais da região de domínio dos cerrados. 

A partir  da década de 30, esta estrada, melhorada para o trânsito de veículos e

carroças, torna-se a ligação entre a nova Capital do Estado e regiões fornecedoras de

lenha e carvão para a utilização doméstica. Mais tarde, com o surgimento do parque

industrial da Capital mineira, a estrada passa a ser utilizada para abastecer de carvão

empresas que aqui se instalavam, em especial, a siderúrgica Mannesmann.

Na busca de maior conforto para os usuários da estrada, as comunidades locais

organizaram-se e constituíram uma entidade para nela executar obras de drenagem e

pavimentação. Entretanto,  alguns problemas surgiram em decorrência da melhoria

das condições de tráfego. Um deles é o impacto sobre a flora e fauna da unidade de

conservação,  tornando-se  comuns  os  atropelamentos  de  animais  silvestres  e  os

incêndios florestais. Outro problema relaciona-se à segurança dos usuários, com a

ocorrência de acidentes de trânsito e o aumento do número de assaltos a motoristas

que por lá trafegam.

Este  projeto  tem  como objetivo  criar  uma estrada-parque,  a  fim  de estabelecer

bases  para  a  implantação  de  um  sistema  eficiente  de  controle  de  tráfego  e  de

segurança  para  os  usuários  da  estrada;  e,  principalmente,  reduzir  o  número  de

acidentes envolvendo a fauna e flora locais e os efeitos dos incêndios florestais na

unidade de conservação.

Pelo exposto, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação deste projeto

de lei.

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 441/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 4.639/2010)

Declara de utilidade pública o Conselho Particular de Amarantina da Sociedade São

Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no Município de Ouro Preto. 



1113
____________________________________________________________________________

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica declarado de utilidade pública o Con selho Particular de Amarantina da

Sociedade São Vicente de Paulo - SSVP -, com sede no Município de Ouro Preto. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  o

Conselho Particular  de Amarantina da Sociedade São Vicente de Paulo,  entidade

sem fins lucrativos que tem por finalidade realizar atividades beneficentes, caritativas,

culturais e de promoção social, promover a defesa da ética, da paz, da cidadania e

dos direitos humanos e combater  a pobreza,  bem como assegurar  outros valores

universais.

No  desenvolvimento  de  suas  atividades,  o  Conselho  não  faz  distinção  alguma

quanto  a  religião,  cor,  sexo  ou  condição  social  e  atende  com  observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência. Além disso, encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um

ano,  e  sua diretoria  é  constituída  de  pessoas  idôneas  e  não  remuneradas  pelas

funções que exercem. 

Atendidos, os requisitos legais e sendo justo o projeto, espero contar com o apoio

dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 442/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.950/2007)

Institui a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a Semana Estadual de Luta contra o Câncer de Pele, a ser

realizada anualmente na segunda semana do mês de dezembro.

Parágrafo  único  -  Na  semana  a  que  se  refere  o  “caput”  deste  artigo,  o  poder

público,  as  empresas  e  as  entidades  civis  promoverão  atendimentos,  exames,



1114
____________________________________________________________________________

palestras e outras atividades que visem à conscientização da população e à redução

dos índices de incidência do câncer de pele.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Entre os tumores existentes, o câncer de pele é o primeiro no “ranking”

mundial. No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional do Câncer - Inca -, o câncer de

pele é o de maior incidência (24,7%), e a previsão é que até o final de 2007 mais de

122 mil novos casos sejam notificados. A causa da doença é a exposição excessiva

ao sol,  principalmente por  quem tem a pele clara,  olhos e cabelos  claros,  muitas

pintas,  história  de  câncer  da  pele  na  família,  queimaduras  anteriores  pelo  sol  e

sardas.  Quanto  mais  destes  fatores  a  pessoa  tiver,  mais  suscetível  ao

envelhecimento  ela  será  e  maiores  serão  as  chances  de  desenvolver  a  doença.

Apesar  de  a  doença  ser  a  de  maior  incidência  na  população,  é  a  mais  fácil  de

prevenir, por meio da adoção de uma simples medida: o uso de protetor solar. É de

grande  importância  que  datas  e  períodos  sirvam  de  referência  para  que  toda  a

população se empenhe de forma intensa na reflexão e na busca de soluções para

graves problemas que afetam a sociedade. 

Portanto, propomos a instituição e a inclusão oficial no calendário de eventos do

Estado da semana de luta contra  o  câncer  de pele,  com o objetivo  de  que este

período  seja  de  grande  reflexão,  possibilitando  o  fortalecimento  de  todos  os

movimentos e segmentos engajados na missão de tornar cada dia mais possível o

diagnóstico  precoce  da  doença  e  de  nos  anteciparmos  a  ele  com  os  métodos

existentes para a sua prevenção. Esta semana certamente trará um envolvimento

maior  da  instituições  e  da  sociedade  na  luta  contra  o  câncer  de  pele,  além  de

promover a conscientização para a prevenção e erradicação da doença em nosso

Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.



1115
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 443/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.956/2007)

Institui a política estadual de proteção ao nascituro e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a política estadual de proteção ao nascituro nos termos do

disposto nesta lei.

Art.  2º - A política estadual  de proteção ao nascituro tem os seguintes objetivos

gerais:

I - zelar pela garantia dos direitos do nascituro;

II - promover políticas públicas e sociais que permitam seu desenvolvimento sadio e

harmonioso e o seu nascimento em condições dignas de existência;

III  -  articular  os  Poderes  do  Estado,  organizações  não  governamentais  e  a

sociedade civil para a construção de políticas públicas de proteção do nascituro.

Art. 3º - Caberá ao Estado:

I - desenvolver programas de saúde sexual e reprodutiva, abordando a prevenção

da gravidez precoce, os direitos do nascituro e o planejamento familiar;

II - capacitar profissionais de saúde e respectivos agentes públicos para fornecer

apoio psicológico, médico e social para gestantes;

III - implantar programas que amparem as jovens vítimas de abuso sexual;

IV - incluir, nas escolas públicas, atividade curricular objetivando à discussão e à

conscientização dos direitos do nascituro;

V - promover ações e campanhas de conscientização contra a violência sexual e o

aborto durante a primeira semana do mês de outubro.

Art.  4º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação desta  lei  serão custeadas  com

recursos provenientes da Lei Orçamentária.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: “Teus olhos viram o meu embrião. No teu livro estão todos inscritos os

dias em que foram fixados e cada um deles nele figura” (Sl 138,16.).

O nascituro é um ser humano concebido e ainda não nascido, mas cujos direitos
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têm  sido  garantidos  por  lei  em  vários  países,  tais  como  os  Estados  Unidos  da

América do Norte, onde o nascituro tem os mesmos direitos de pessoa, em caso de

crime.

Na Itália, a partir de 2004, o embrião humano tem os mesmos direitos de qualquer

cidadão.

Para nossa alegria, na Câmara dos Deputados tramita o Estatuto do Nascituro, que

contém os direitos a ele inerentes, na qualidade de criança por nascer.

No Brasil,  o nascituro tem direitos já previstos em leis esparsas, tais como o de

receber doação (art. 542 do Código Civil), de receber um curador especial quando

seus interesses colidirem como o de seus pais (art. 1.692 do Código Civil), de ser

adotado (art. 1.621 do Código Civil), de adquirir herança (art. 1.798 e 1.799 do Código

Civil) e de nascer (art. 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente).

O Estatuto do Nascituro vem promover a compilação desses direitos e torna integral

a  proteção  ao  nascituro,  sobretudo  no  que  se  refere  aos  direitos  de  sua

personalidade.

Nossa intenção é  construir  juntos  uma política  de  proteção ao nascituro,  tendo

como expectativa a aprovação do Estatuto do Nascituro.

Assim sendo, contamos com o apoio de nossos nobres pares para a aprovação

deste projeto.

-  Publicado,  vai  o  projeto às  Comissões de Justiça,  de  Direitos  Humanos e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 444/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.034/2010)

Altera a Lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, que disciplina o “marketing” direto

ativo e cria lista pública de consumidores para o fim que menciona.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os arts. 4º e 5º da Lei nº 19.095, de 2 de agosto de 2010, passam a vigorar

com a seguinte redação:

“Art. 4º - O Poder Executivo poderá celebrar convênio para que a manutenção da

lista de que trata esta lei fique a cargo de órgão administrativo de proteção e defesa
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do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.”

“Art. 5º - A inclusão de consumidor na lista de que trata esta lei e a consulta à lista

por fornecedor não se sujeitam a pagamento.”

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: É sabido por todos que está em vigor no Estado a Lei nº 19.095, de

2/8/2010, que cria a chamada “lista antimarketing”.

Esta lei foi criada por meio de projeto de lei de minha autoria apresentado a esta

ilustre Casa Legislativa no ano de 2007 e, após intensos debates democráticos, foi

sancionada pelo Governador.

Atualmente, não restam dúvidas da importância da referida Lei para a sociedade

mineira, uma vez que ela fixa critérios para a prestação do “marketing” direto ativo

sob a ótica do direito do consumidor, evitando abuso na sua prática e resguardando a

privacidade do consumidor.

Em resumo, de acordo com a lei, a todo consumidor residente no Estado que não

desejar receber ofertas comerciais por meio de “marketing” direto ativo é assegurado

o direito de requerer sua inclusão na referida lista.

Considera-se  “marketing”  direto  ativo  a  estratégia  de  vendas  que  consiste  em

estabelecer interação entre fornecedor e consumidor, independentemente da vontade

deste, com o objetivo de oferecer produtos.

A lei  determina que a inclusão de consumidor na referida lista e a consulta por

fornecedor  serão sujeitas a pagamento,  na forma de regulamento.  Contudo,  após

receber telefonemas, “e-mails”, realizar reuniões com pessoas ligadas ao movimento

de defesa dos direitos do consumidor,  concluí ser injusto o pagamento, pois seria

mais um peso no bolso do cidadão mineiro. 

Outra mudança sugerida é que seja facultado ao Poder Executivo celebrar convênio

para  que  a  manutenção  da  lista  de  que  trata  esta  lei  fique  a  cargo  de  órgão

administrativo de proteção e defesa do consumidor vinculado ao Poder Legislativo.

Nesse caso, há a opção do Procon-Estadual e do Procon-ALMG.

Portanto, a fim de adequar a lei aos anseios da sociedade, conto com o apoio dos
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nobres pares para a aprovação deste projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 445/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 5.073/2010)

Declara de utilidade pública a Associação Comunitária do Bairro Jardim São Lucas,

com sede no Município de Muzambinho. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° - Fica declarada de utilidade pública a Ass ociação Comunitária  do Bairro

Jardim São Lucas, com sede no Município de Muzambinho. 

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011. 

Célio Moreira

Justificação:  O  objetivo  deste  projeto  de  lei  é  declarar  de  utilidade  pública  a

Associação Comunitária do Bairro Jardim São Lucas, entidade sem fins lucrativos que

tem por finalidade promover atividades sociais, culturais, desportivas, de lazer e de

proteção ao meio ambiente, melhorando a qualidade de vida e a convivência entre os

moradores da sua área de abrangência.

No desenvolvimento de suas atividades, não faz distinção quanto a religião, cor,

sexo  e  condição  social  das  pessoas  assistidas  e  atende  com  observância  dos

princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e

eficiência.

A Associação encontra-se em pleno e regular funcionamento há mais de um ano,

sendo sua diretoria constituída de pessoas idôneas e não remuneradas pelas funções

que exercem, atendendo, dessa forma, os requisitos legais.

Por ser justo, espero contar com o apoio dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.



1119
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 446/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.628/2007)

Dispõe  sobre  o  tratamento  dos  casos  de  mucopolissacaridose  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – O acompanhamento, o tratamento e a promoção de campanhas educativas

dos casos de mucopolissacaridose ficarão a cargo da Secretaria de Estado de Saúde.

Parágrafo único – O tratamento a que se refere o "caput" deste artigo incluirá o

fornecimento de medicamentos durante a vida do portador da doença ou enquanto

necessário.

Art.  2º  –  A instituição  pertencente  à  rede  hospitalar  e  ambulatorial  do  Estado,

conveniada ou não, pública ou privada, realizados os exames, notificará à Secretaria

de Estado de Saúde a ocorrência de casos de mucopolissacaridose.

Art. 3º – A Secretaria de Estado de Saúde celebrará convênio com os Municípios e

com os laboratórios especializados, para acompanhamento e tratamento continuado

da mucopolissacaridose e para a capacitação de recursos humanos necessários ao

desenvolvimento dessas atividades.

Art. 4º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: Mucopolissacaridoses – MPs são doenças genéticas raras causadas

pela  ausência  ou  insuficiência  de  enzimas  responsáveis  pela  quebra  dos

mucopolissacarídeos  -  "muco"  refere-se  à  consistência  gelatinosa  das  moléculas,

"poli" significa muito, "sacarídeo" é um termo genérico para molécula de açúcar como

a sacarina.

A deficiência dessas enzimas resulta em disfunções orgânicas multissistêmicas que

se  manifestam  de  formas  diversas,  tais  como  alterações  no  rosto,  retardo  no

crescimento,  perda  auditiva,  dificuldade  respiratória,  anormalidades  na córnea,  no

fígado, no coração, danos neurológicos irreversíveis e deformidades ósseas. É muito

frequente  as  mãos  dos  portadores  de  MPs  ficarem  como  grossos  ganchos

encurvados para dentro.
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Cabe salientar que no corpo humano há um processo contínuo de substituição dos

materiais  usados.  Pessoas  com  MPs  apresentam  o  acúmulo  de  GAGs

(glicosaminoglicanos), que causam o quadro clínico da doença.

A doença atinge 1  a cada  100 mil  nascidos e atualmente  não há cura,  mas o

medicamento melhora a qualidade de vida do paciente. A grande maioria das crianças

portadoras de MPs não possui condições de ser atendida por um plano particular de

saúde  e  acaba  sendo  atendida  pela  rede  pública,  que  muitas  vezes  não  tem

profissionais especializados nesse tipo de deficiência genética.

Importante  salientar  que  existem  6  tipos  de  MPs,  e  o  tratamento  chamado  de

"reposição enzimática" está trazendo muita esperança para os portadores de MPs do

Tipo I. Precisamos da compreensão e intervenção das autoridades de saúde para que

se possa trazer esse tratamento para o Brasil, permitindo-se, assim, para quem tem

sofrido tanto, a oportunidade de uma vida melhor. É preciso despertar a sociedade

para o problema, fornecendo-lhe informações sobre a doença.

Pelos motivos expostos, conto com o apoio dos nobres pares para a aprovação

deste  projeto,  que tem como principal  objetivo  melhorar  a qualidade  de vida dos

portadores da referida doença.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 447/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.660/2007)

Estabelece  normas  de  mensuração  de  tarifas  horárias  em  estacionamento  de

veículos e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos que exploram serviço de estacionamento de veículos

ficam  obrigados  a  cobrar  de  forma  fracionada  e  manter  relógios  visíveis  ao

consumidor na portaria de entrada e de saída.

Art. 2º - O descompasso entre os respectivos cronômetros isenta o consumidor de

quaisquer pagamentos.

Art. 3º - Os estabelecimentos referidos no art. 1º terão que tomar como fração, para

fins de cobrança, o tempo de quinze minutos.
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Parágrafo único - O valor cobrado na fração inicial – primeiros quinze minutos - terá

de ser o mesmo nas frações subsequentes e, obrigatoriamente, representar parcela

aritmética ao custo da hora integral.

Art. 4º - Os estabelecimentos de que trata o art. 1º são obrigados a afixar placa,

com dimensão de, no mínimo, um metro quadrado, em local próximo à entrada, com

valores devidos por permanência de quinze minutos, trinta minutos, quarenta e cinco

minutos e uma hora.

Art. 5º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará o infrator às seguintes

penalidades:

I - advertência;

II - multa;

III - duplicação do valor da multa, em caso de reincidência;

Art.  6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

contar da data de sua publicação. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Célio Moreira

Justificação: A razão de ser desta proposição é o verdadeiro absurdo verificado em

alguns  estabelecimentos  que exploram  o  serviço  de  estacionamento  de  veículos.

Quando da cobrança, fixam preços com base sempre em períodos de uma hora ou

mais, sem permitirem nenhum fracionamento desses períodos, notadamente ferindo o

Código de Defesa do Consumidor.

Vejamos o que preceituam alguns artigos da Lei nº 8.078, de 11/9/90, conhecida

popularmente como Código de Defesa do Consumidor.

Art.  4º  –  A  Política  Nacional  das  Relações  de  Consumo  tem  por  objetivo  o

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde

e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade

de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos

os seguintes princípios:

I – reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;

II – ação governamental no sentido de proteger efetivamente o consumidor:
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(...)

Art. 6º – São direitos básicos do consumidor:

IV  –  a  proteção  contra  a  publicidade  enganosa  e  abusiva,  métodos  comerciais

coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas

no fornecimento de produtos e serviços;

Vemos, portanto, que não existe nenhum amparo legal para que estacionamentos

cobrem, por exemplo, o valor correspondente a todo um período (às vezes de uma

hora ou mais), quando o consumidor utiliza-se do serviço por apenas alguns minutos,

ou quando extrapola em pouco o tempo correspondente a um período completo. É

uma prática ilegal. 

Faz-se  necessário  regulamentar  a  forma  de  mensuração  de  tarifas  em

estacionamento  de  veículos,  com  o  intuito  de  coibir  a  prática  abusiva  que  vem

ocorrendo por alguns estabelecimentos.

Importante  salientar  que  alguns  Municípios  já  possuem  lei  regulamentando  a

respectiva matéria. Entretanto, faz-se necessário torná-la válida em âmbito estadual.

Ademais, tal proposição é plenamente constitucional, pois, conforme o art. 24, V da

Constituição da República, é competência concorrente entre a União, os Estados e

Distrito Federal legislar sobre consumo.

Pelos motivos expostos conto com o apoio dos nobres pares para aprovação deste

projeto  que tem como objetivo garantir  os  direitos  dos cidadãos consumidores do

respectivo serviço em nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 448/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 187/2007)

Dispõe sobre a exploração de loteria de números no Estado de Minas Gerais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  A exploração,  no  Estado  de  Minas  Gerais,  da  modalidade  de  loteria

numérica denominada jogo do bicho rege-se pelo disposto nesta lei, observadas as

exigências da legislação federal pertinente. 
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Art. 2º - Para a exploração do jogo do bicho, mediante autorização a ser concedida

pela Secretaria de Estado de Esportes, uma vez legalizada esta modalidade de loteria

numérica,  o poder  público estadual  promoverá o cadastramento dos interessados,

observados os seguintes requisitos: 

I - ser pessoa física residente e domiciliada no Estado há pelo menos cinco anos,

contados da data de vigência desta lei; 

II - demonstrar possuir experiência na exploração e no gerenciamento de atividades

no setor lotérico; 

III - apresentar plano de atividades e investimentos, a ser aprovado pela câmara de

regulação a que se refere o art. 4º desta lei. 

Parágrafo único - Constará, no mínimo, do plano de atividades a que se refere o

inciso III deste artigo a indicação do número de pontos de venda, o quantitativo de

empregos gerados e os limites territoriais propostos para a atuação. 

Art. 3º - Não será permitida a superposição de áreas de atuação dos interessados

autorizados, exceto no caso de prévio entendimento entre dois ou mais interessados

autorizados, comunicado ao poder público. 

Parágrafo  único  -  Desfeito  o  entendimento,  mediante  instrumento  formal,  fica

autorizada  a  atuação,  na  área,  daquele  que  originalmente  detiver  a  autorização

pública para nela atuar. 

Art. 4º - Será criada uma câmara de regulação da atividade lotérica, composta por

cinco representantes dos exploradores autorizados, um representante da Secretaria

de Estado da Fazenda e um representante da Secretaria de Estado de Esportes, que

a presidirá. 

§ 1º - À câmara de regulação compete: 

I  -  determinar  o  percentual  dos  recursos  arrecadados  a  serem  destinados  à

premiação; 

II  -  fiscalizar o pagamento das apostas e decidir,  em grau de recurso, quanto a

eventuais divergências; 

III - examinar o plano de atividades a que se refere o inciso III do art. 2º e sobre ele

emitir parecer; 

IV - encaminhar à autoridade competente o mapeamento das áreas de atuação já
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existentes; 

V - comprovar o referendar as informações a que se refere o inciso II do art. 2º; 

VI - exercer outras atividades a serem definidas em regulamento. 

§  2º  -  Será  cassada a autorização para  exploração do jogo daquele  que,  após

parecer  da  câmara  de  regulação,  assegurada  ampla  defesa,  comprovadamente

fraudar os resultados de apuração ou deixar de efetuar os pagamentos dos prêmios

contratados. 

Art.  5º  -  Do montante  dos recursos brutos  arrecadados  em cada extração será

destinado à premiação um percentual não inferior a 30% (trinta por cento) e ao poder

público, na forma da lei, um percentual não inferior a 20% (vinte por cento). 

Parágrafo único - Dos recursos destinados ao poder público, 50% (cinqüenta por

cento) serão destinados, sob forma de transferência obrigatória, ao município em que

se desenvolve as atividades, e o restante integrará a receita de um fundo específico

destinado à promoção da segurança pública, a ser criado por lei. 

Art.  6º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação. 

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A exploração da modalidade lotérica denominada jogo do bicho, ainda

considerada contravenção penal,  deverá ser regulamentada no Estado, a partir  da

modificação da legislação federal. Na realidade, o legislador não pode e não deve

estar  alheio  aos  costumes  vigentes,  pois  eles  constituem  a  primeira  e  a  mais

importante  fonte  do  direito.  O projeto  de  lei  que ora  apresentamos  visa  provocar

amplo  debate  acerca  de  uma  questão  que  não  pode  ser  ignorada.  Durante  a

discussão,  a  proposição  deverá  ser  aprimorada,  com  a  contribuição  de

representantes da sociedade civil,  do poder público e dos próprios parlamentares.

Dessa  forma,  contamos  com  a  participação  dos  nobres  pares  nos  debates  e  na

apresentação  de  sugestões  visando  ao  aprimoramento  da  proposição  ora

apresentada. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de
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Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 449/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 185/2007)

Dispõe sobre a realização de vasectomia e ligadura de trompas pela rede pública

hospitalar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  A esterilização  voluntária  sob  a  forma  de  vasectomia  ou  ligadura  de

trompas será realizada pela rede pública hospitalar e pelos hospitais  conveniados

com o SUS, quando o interessado cumulativamente:

I - for civilmente capaz;

II - possuir, no mínimo, vinte e cinco anos de idade;

III - tiver pelo menos um filho;

IV - apresentar a anuência do cônjuge, por escrito, quando casado.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor sessenta dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O projeto ora apresentado tem por objetivo corrigir uma séria injustiça

em nossa sociedade. Muitos casais, desejosos de fazer planejamento familiar, vêem-

se  impedidos  de  fazê-lo  por  não  terem  condições  financeiras  para  tanto.  O

planejamento familiar, como é do conhecimento de todos, é consagrado em nossa

Constituição. Todavia, não há como fazê-lo, se as partes interessadas não dispõem

dos recursos necessários. Vários casais mais abastados se submetem a cirurgias de

esterilização voluntária em clínicas particulares; os carentes, entretanto, vêem-se sem

condições de fazê-lo. Por conseqüência, passam a ter grande prole e não conseguem

sustentá-la.

Sendo assim, somos de opinião que a responsabilidade de tais cirurgias deve caber

ao SUS, desde que haja a anuência expressa do cônjuge, já que tal intervenção deve

ser decisão do casal.  Por  esses motivos, conto com o apoio dos ilustres pares à

aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização



1126
____________________________________________________________________________

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 450/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 188/2007)

Autoriza o Poder Executivo a criar concessão especial de recolhimento do ICMS

para artefatos de tricotagem.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O art. 34 da Lei nº 6.763, de 26 de dezembro de 1975, passa a vigorar

acrescido do seguinte parágrafo único:

"Art. 34 - ................................................

Parágrafo único - O prazo para recolhimento do tributo relativo a operações com

fabricação e comercialização de artefatos de tricotagem será de 180 (cento e oitenta)

dias contados a partir do mês subseqüente à data de ocorrência do fato gerador.

Art. 2º - O Poder Executivo adotará as medidas necessárias à execução desta lei

no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A indústria  mineira  vem  sendo  atingida  pela  adoção  de  medidas

protecionistas  por  parte  de  outros  Estados,  como as  recentemente  tomadas  pelo

governo paulista. Com isso, perde, dia a dia, sua competitividade. Um dos setores da

economia mineira de maior sucesso é o da produção de malhas de tricô no Sul de

Minas  -  Jacutinga  e  Monte  Sião  -,  atividade  que  congrega  micro  e  pequenas

empresas,  dado  seu  caráter  familiar.  São  cerca  de  1.200  produtores  nas  duas

cidades.  Um  dos  problemas  que  os  produtores  enfrentam,  apesar  da  demanda

elástica, é a imposição de recolhimento do ICMS no mês subseqüente ao da venda, o

que muito compromete seus ganhos. Tomando-se por base o auge da produção e da

venda, que ocorre nos meses de março e abril, a concessão especial possibilitaria o

recolhimento  do  ICMS no mês  de  setembro,  desafogando o  produtor  que  realiza

vendas  com  prazos  de  30  e  60  dias  para  pagamento.  É  preciso  lembrar  que  a

malharia  já  contou  com  regime  especial  e  que  o  retorno  ao  sistema  não

comprometeria as receitas do Estado e sim estimularia a produção sul-mineira, que
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necessita de algum benefício para fazer frente à concorrência paulista.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 451/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 189/2007)

Proíbe a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto da Pampulha) por

vôos comerciais. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica proibida a utilização do Aeroporto de Belo Horizonte (Aeroporto da

Pampulha) pelas companhias aéreas com fins comerciais. 

Parágrafo único - As companhias aéreas comerciais passarão a utilizar o Aeroporto

Tancredo Neves (Aeroporto de Confins). 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O projeto apóia-se no artigo 15 do Código Brasileiro de Aeronáutica,

que permite a fixação de zonas em que se proíbe o tráfego aéreo por questão de

segurança da navegação. Em se tratando de uma área residencial, as propriedades

vizinhas do aeroporto, tais como casas e outras edificações, poderão interferir nas

operações das aeronaves, na visibilidade e nos sinais de auxílio. A proximidade do

Aeroporto de Belo Horizonte das casas e dos edifícios implica uma situação de risco

tanto para as aeronaves como para os moradores. Estes últimos, por uma questão de

saúde, devido ao barulho causado. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 452/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 190/2007)

Dispõe  sobre  o  licenciamento  e  o  uso  de  máquinas  de  diversões  eletrônicas

interativas “off-line” no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art.  1º  -  A  normatização,  a  coordenação,  o  licenciamento,  a  supervisão,  a
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fiscalização, o gerenciamento e o controle do funcionamento dos equipamentos de

videoloteria “off-line” interativa no âmbito do Estado de Minas Gerais serão regidos

por esta lei. 

§  1º  -  Competirá  à  Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais  coordenar,  executar,

credenciar,  autorizar,  fiscalizar,  distribuir  e  controlar  a  modalidade  de  loteria

denominada videoloteria “off-line” interativa, com o objetivo de gerar recursos para a

promoção do bem-estar social, destinando-os aos programas de governo nas áreas

de assistência social,  desporto,  segurança pública,  educação e saúde, podendo a

Loteria do Estado explorar as atividades diretamente, mediante credenciamento ou

concessão. 

Art. 2º - Para efeito desta lei e nos termos do § 1º do art. 26 da Lei Federal nº 8.212,

de  1991,  e  do  art.  212  do  Decreto  Federal  nº  3.048,  de  1999,  considera-se

videoloteria “off-line” interativa a modalidade de concurso de prognóstico que faz uso

de  equipamentos  de  sorteio  eletrônicos  ou  eletromecânicos,  de  números  ou

quaisquer  outros  símbolos,  aleatórios  ou  não,  que  operam  com  fichas,  moedas,

cédulas,  cartões  magnéticos  e  sistemas  de  créditos  ou  qualquer  outra  forma  de

identificação e quantificação das apostas. 

Art. 3º - Os equipamentos regidos por lei serão licenciados após o atendimento das

seguintes obrigações: 

I - vistoria do Instituto de Criminalística, da Secretaria de Segurança Pública, com a

expedição do respectivo laudo, por via do órgão fiscalizador dessa Secretaria, que

certifique  que  o  apostador  está  livre  de  quaisquer  riscos  físicos,  elétricos  ou

mecânicos e que são atendidos os requisitos exigidos pela Loteria do Estado, a fim

de que a programação do equipamento não possa ser alterada sem violação e que

este  contenha  mecanismos  que  impeçam  a  manipulação  tendente  a  alterar  o

resultado do jogo; 

II - apresentação do laudo técnico e dos manuais da máquina ou do equipamento

do  fabricante  e,  na  hipótese  de  importação,  de  termo  de  responsabilidade  do

importador que garanta a veracidade das informações contidas no laudo técnico e

nos manuais fornecidos pelo fabricante estrangeiro; 

III  -  no  caso  de  importação  de  máquinas  ou  equipamentos,  apresentação  da
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comprovação  de  regular  desembaraço  aduaneiro  e  recolhimento  dos  tributos

incidentes  e,  no  caso  de  máquinas  ou  equipamentos  de  fabricação  nacional,

comprovação de procedência e regular recolhimento de todos os tributos incidentes

sobre  a  fabricação  e  comercialização,  também  dos  componentes  utilizados  na

produção; 

IV - prévio credenciamento ou homologação junto à Loteria do Estado. 

Art. 4º - Compete à Loteria do Estado a emissão de autorização e credenciamento

ou concessão para a exploração de suas atividades e utilização de equipamentos,

máquinas  eletrônicas  e  eletroeletrônicas  de  videoloteria  “off-line”  interativa.  As

empresas  proprietárias  dos  equipamentos,  para  atuação  no  mercado,  deverão

atender às exigências da Loteria do Estado para concessão ou credenciamento, bem

como  ser  registradas  junto  ao  Departamento  de  Registro  e  Controle  Policial  da

Secretaria da Segurança Pública, para fins de fiscalização, efetuando o pagamento

da respectiva taxa de segurança pública.

§ 1º - Só poderão ser credenciadas para a atividade de que trata esta lei empresas

que já tenham sido cadastradas na Loteria do Estado, em outras convocações, para

explorar  essa atividade,  apresentando documentação necessária,  recolhimento  de

pagamento de selo e outros. 

§ 2º - Estar registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais há 18 meses

da publicação desta lei. 

Art. 5º - Na exploração das atividades lotéricas, por delegação, as pessoas jurídicas

de direito privado deverão recolher, além dos tributos incidentes sobre as atividades,

os percentuais pactuados, de acordo com as modalidades lotéricas regulamentadas,

em favor da Loteria do Estado de Minas Gerais. 

§ 1º - A Loteria do Estado de Minas Gerais, mediante resolução, poderá criar selo

de licença e fiscalização, a ser fixado em cada unidade de equipamento, como meio

de arrecadação de percentuais sobre as receitas auferidas com a atividade, fixando-

se o valor com base na estimativa de arrecadação de cada máquina ou equipamento,

a  exclusivo  critério  da  Loteria  do Estado,  em valor  mensal  não excedente  a  150

(cento e cinqüenta) Unidades Fiscais de Referência - UFIRs.

§ 2º - O não-pagamento do selo de licença e funcionamento a ser fixado em cada
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equipamento de videoloteria “off-line” interativa, que terá validade apenas para o mês

nele  referido,  implicará apreensão do equipamento  até o  pagamento  devido,  sem

prejuízo das demais penalidades estipuladas nesta lei. 

Art.  6º - O valor líquido arrecadado pela Loteria do Estado de Minas Gerais em

decorrência  da  exploração  de  videoloteria  “off-line”  interativa  será  destinado  à

promoção do bem-estar social, por meio dos programas de governo nas áreas de

assistência social, desporto, segurança pública, educação e saúde. 

§ 1º - Para efeito do disposto neste artigo, entende-se como receita líquida o valor

total proveniente da venda dos produtos, deduzido das despesas administrativas, do

valor das premiações e dos impostos incidentes.

§  2º  -  50%  (cinqüenta  por  cento)  do  valor  líquido  arrecadado  por  unidade  de

equipamento ou máquina serão destinados à promoção do bem-estar social, por meio

dos  programas  de  governo  nas  áreas  de  assistência  social,  desporto,  segurança

pública, educação e saúde do município onde estiver instalado o equipamento. 

Art. 7º - A fiscalização direta do serviço de loteria compete aos servidores do quadro

da Loteria do Estado de Minas Gerais especialmente designados para esse fim por

ato do seu titular. A Loteria do Estado poderá valer-se de terceiros para a fiscalização

indireta dos serviços, observado o disposto em regulamento expedido por ela. 

Parágrafo  único  -  Os  servidores  designados,  quando  vítimas  de  embaraço  ou

desacato no exercício de suas funções ou quando necessário à efetivação de medida

prevista na legislação de loteria e congênere, ainda que não se configure fato definido

em  lei  como  crime  de  contravenção,  podem  requisitar  o  auxílio  das  autoridades

policiais. 

Art. 8º - A aposta consiste na escolha de opções e decisões do jogador que servem

como fonte da dinâmica dos jogos, as quais serão efetuadas por meio de toques em

teclas,  tendo,  como  base  de  apostas  e  sorteios,  figuras,  símbolos  ou  números

configurados  dentro  do  concurso  de  prognósticos,  gerados  aleatoriamente  nos

programas dos jogos nos terminais. 

Art.  9º  -  O  sorteio  é  feito  instantaneamente,  sendo  gerado  pelo  próprio

equipamento, após o apostador acionar uma tecla para movimentação dos símbolos,

figuras ou números, de acordo com a modalidade de jogo e modelo do terminal que
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está sendo utilizado pelo apostador. 

Art. 10 - Serão consideradas vencedoras as apostas que contiverem prognósticos

idênticos aos prêmios sorteados, de acordo com os planos de premiação existentes

na parte externa dos equipamentos da videoloteria “off-line” interativa, nos quais se

opera o jogo, devidamente aprovados pela Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Art. 11 - O pagamento dos prêmios será efetuado diretamente pelo equipamento em

que  ocorrer  a  aposta  e  o  sorteio  premiado,  pela  própria  credenciada  ou

concessionária, ou pela Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Art. 12 - A instalação dos equipamentos de videoloteria “off-line” interativa deverão,

entre outras a serem regulamentadas, obedecer às seguintes diretrizes: 

I  -  manutenção  de  uma  distância  mínima  de  100m  (cem  metros)  dos

estabelecimentos de ensino freqüentados por menores de idade; 

II  -  não  permitir  a  instalação  dos  equipamentos  fora  das  dependências  dos

estabelecimentos comerciais; 

III  -  instalar  divisórias  com  entrada  exclusiva  para  acesso  ao  equipamento  em

estabelecimentos comerciais em que haja freqüência de menores. 

IV  -  proibir  a  colocação  ou  permanência  desses  equipamentos  em  calçadas,

passeios ou qualquer tipo de via pública. 

Parágrafo  único  -  Obedecidos  os  limites  desta  lei,  poderão  ser  criados

estabelecimentos com finalidades específica de entretenimento, mediante utilização

de videoloteria “off-line” interativa, de acordo com a regulamentação a ser editada

pela Loteria do Estado de Minas Gerais. 

Art.  13  -  É  proibido  aos  menores  de  18  anos  fazer  uso  de  equipamentos  ou

máquinas de videoloteria “off-line” interativa. 

Parágrafo único - O proprietário do estabelecimento no qual se explora a atividade

lotérica é responsável por não permitir o jogo de loteria aos menores de 18 anos. 

Art. 14 - A inobservância de qualquer das disposições desta lei implicará a aplicação

de sanções  legais,  que poderão ser  cumulativas,  além das  penalidades  criminais

previstas: 

I - advertência; 

II - multa; 
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III - apreensão de equipamentos, materiais lotéricos e similares; 

IV - suspensão temporária de funcionamento; 

V - cassação da autorização ou do credenciamento. 

Art.  15  -  Os fabricantes,  fornecedores e estabelecimentos comerciais  que estão

explorando as atividades lotéricas e os jogos eletrônicos e eletroeletrônicos previstos

nesta lei terão noventa dias para se adequarem às normas. 

Art.  16 -  Deverá ser apreendido qualquer  tipo de equipamento não licenciado e

autorizado pela Loteria  do Estado de Minas Gerais  em funcionamento no Estado,

ficando o infrator sujeito às punições administrativas pela Loteria do Estado de Minas

Gerais, incluindo-se a aplicação da pena de perdimento dos bens apreendidos, sem

prejuízo das penalidades legais. 

Art. 17 - As penalidades previstas por esta lei serão processadas e julgadas pela

Loteria do Estado de Minas Gerais, garantida a ampla defesa. 

Art.  18  -  A Loteria  do  Estado  de  Minas  Gerais  determinará  a  distribuição  de

máquinas e equipamentos de videoloteria “off-line” interativa, bem como a quantidade

a ser instalada em cada município do Estado, não podendo ultrapassar o limite de 22

mil máquinas em todo o Estado. 

Art.  19 -  Fica a Loteria  do Estado de Minas Gerais  autorizada a baixar  normas

complementares para o fiel cumprimento do estabelecido nesta lei. 

Art. 20 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O projeto de lei que ora apresentamos tem por finalidade regulamentar

o uso e a exploração de máquinas de videoloteria “off-line” interativa, visto que se

noticiam  na  imprensa  várias  apreensões  dessas  máquinas  devido  à  falta  de

autorização  para  o  seu  funcionamento.  Além  disso,  a  regularização  do  uso  e  a

exploração desses equipamentos geraria recursos para o Estado e o  município e

estimularia  a  comercialização  dos  produtos  da  Loteria  do  Estado  em  outros

estabelecimentos comerciais. 

Pelo  exposto,  contamos  com  o  apoio  dos  nobres  colegas  à  aprovação  da

proposição. Lembramos que o jogo ilegal atende a poucos e que, se essas máquinas
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não forem legalizadas e recolhidos os impostos, poderão se transformar em um novo

jogo do bicho.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 453/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 191/2007)

Acrescenta  dispositivo  à  Lei  nº  9.944,  de  4  de  setembro  de  1989,  que  alterou

artigos das Leis nºs 9.578, de 10 de fevereiro de 1989, e 6.763, de 26 de dezembro

de 1975. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica acrescentado ao art. 4º da Lei nº 9.944, de 4 de setembro de 1989, o

seguinte inciso: 

"Art. 4º - ....................................... 

I  -  a  saída,  em operações  internas para aquisição de automóveis  destinados  a

emprego na categoria de aluguel - táxi -, na forma, no prazo, nas condições e na

disciplina de controle estabelecidos em regulamento.". 

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  adotará  as  medidas  necessárias  à  execução  do

disposto nesta lei no prazo de trinta dias a contar da data de sua publicação. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A  isenção  do  ICMS  incidente  sobre  a  compra  de  automóveis

destinados a emprego na categoria de aluguel - táxi - é uma reivindicação que os

motoristas  do  Estado  vêm  apresentando  ao  Governo  Estadual,  desde  que  esse

benefício  deixou  de  ser  concedido.  Todavia,  a  isenção  completa  só  pode  ser

concedida se autorizada por convênio aprovado pelo CONFAZ. O Estado, entretanto,

pode isentar o ICMS nas operações internas, hipótese na qual pode ser dispensado o

convênio citado. 

De acordo com esse entendimento e ciente da necessidade dessa medida para que

os taxistas mineiros possam viabilizar a renovação da frota, venho propor o presente
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projeto de lei, que, por ser justo, há de contar com o apoio dos colegas desta egrégia

Casa. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 454/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 192/2007)

Dispõe sobre a verificação dos procedimentos a serem adotados em caso de óbito. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Ficam os hospitais, as casas de saúde, os postos de saúde, as clínicas e

similares,  públicos e  particulares,  obrigados a fornecer  a declaração de óbito,  em

casos de morte natural, tendo havido ou não assistência médica. 

Art. 2º - Nos locais em que não existe o Serviço de Verificação de Óbitos - SVO -, a

declaração de óbito será fornecida pelo médico do estabelecimento público de saúde

mais próximo ao local do óbito e, em caso de ausência do médico, por outro médico

que resida na localidade. 

Art.  3º  -  Nos  casos  em  que  o  óbito  tenha  ocorrido  com  assistência  médica,  a

declaração será fornecida: 

I - pelo médico assistente e, na sua ausência, pelo médico substituto, em caso de

paciente internado em regime hospitalar; 

II - pelo médico designado pela instituição prestadora de assistência, em caso de

paciente em regime ambulatorial. 

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O projeto de lei ora apresentado tem por escopo possibilitar a adoção

de providências que irão ensejar a economia e a desburocratização dos sistemas de

saúde  e  de  segurança  pública.  Casos  de  simples  verificação  de  óbito  oneram  o

sistema  de  segurança  pública,  tendo  em  vista  que  o  Instituto  Médico  Legal  é

mobilizado  e  são  acionados  também  policiais,  técnicos  e  viaturas  para  o

acompanhamento de procedimentos simples. A mobilização de policiais, de técnicos,

de  investigadores  e  de  peritos  para  a  simples  verificação  de  óbitos  prejudica  a
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realização  de  exames  médicos  complexos  por  parte  do  Instituto  Médico  Legal.

Estamos  nos  baseando  na  Resolução  nº  1.601/2002,  do  Conselho  Federal  de

Medicina, que define as regras para a declaração de óbito por parte dos médicos.

Contamos com o apoio dos nobres pares na aprovação deste projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde, para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 455/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 193/2007)

Dispõe  sobre  a  publicação,  nos  classificados  dos  jornais  locais,  de  advertência

quanto à exploração sexual de crianças e adolescentes. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Os  jornais  de  Minas  Gerais  que  publicam  diariamente  colunas  de

classificados com anúncios de acompanhantes, saunas, massagistas e profissionais

do sexo ficam obrigados a publicar, na mesma página desses anúncios, a seguinte

advertência:  "Exploração  sexual  de  crianças  e  adolescentes  é  crime.  Disque  e

denuncie". 

Parágrafo  único  -  A  advertência  de  que  trata  o  "caput"  deve  ser  publicada

diariamente  com  destaque,  em  letras  versais  em  negrito,  e  deve  ocupar  espaço

mínimo de 10cm (dez centímetros) por 10 cm (dez centímetros). 

Art. 2º - Para os fins desta lei, o Estado deve adquirir linha telefônica e dar ampla

divulgação do número para toda a população. 

§ 1º - O número da linha telefônica a que se refere o "caput" deste artigo deverá

constar, obrigatoriamente, na advertência contida no art. 1º desta lei. 

§ 2º - Fica assegurado o sigilo quanto à identidade do denunciante. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A mobilização de toda a sociedade é uma esperança de eliminarmos

definitivamente o vergonhoso comércio sexual envolvendo crianças e adolescentes.

Tal violência, que nos ameaça cotidianamente e que devemos enfrentar, merece o

empenho determinado de toda a  sociedade e  o  apoio  irrestrito  do  poder  público.
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Devem-se coibir os abusos, punindo-se os responsáveis e principalmente efetivando-

se  políticas  sociais  básicas  voltadas  para  a  criança  e  o  adolescente,  as  quais

assegurem o  tratamento  com dignidade e  o  respeito  à  liberdade e  à  convivência

familiar e comunitária. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 456/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 194/2007)

Autoriza o Poder Executivo a isentar os alunos do pagamento da taxa de inscrição

para o exame supletivo em nível de conclusão do ensino fundamental.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a isentar os alunos do pagamento da

taxa  de  inscrição  para  o  exame  supletivo  em  nível  de  conclusão  do  ensino

fundamental.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A clientela a que se refere este projeto de lei inclui alunos, geralmente

carentes, com renda familiar de até três salários mínimos e que, por motivos vários,

não  tiveram  condições  de  estudar  na  época  adequada.  Hoje  se  desdobram  para

conseguir vencer conteúdos programáticos relativos ao ensino fundamental, visando

a ter  condições de descortinar  horizontes  com melhores condições  de vida.  Mas,

devido às dificuldades por que passam, vêem cada vez mais distante a possibilidade

de uma nova vida.

Assim, será grande incentivo para esses alunos que as inscrições para os exames

de suplência do curso fundamental sejam gratuitas. Essa isenção encontra apoio na

própria Constituição Federal, em seu art. 208, inciso I, que estipula “como obrigação

do Estado garantir acesso ao ensino fundamental aos jovens e adultos”.

Acrescenta-se a isso o estipulado na Emenda à Constituição nº 14, que mudou a

concepção da obrigação do Estado, estendendo progressivamente ao ensino médio a

gratuidade e a obrigatoriedade. Essa concepção foi consagrada na LDB (Lei Federal
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nº 9.394, de 1996),  no que concerne à educação básica, agregando-se ao ensino

fundamental  o  ensino  médio,  já  que,  apenas  com  o  ensino  fundamental,  poucas

chances teriam o jovem e o adulto no mercado de trabalho e no prosseguimento de

seus estudos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 457/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 195/2007)

Dispõe  sobre  o  estudo  e  a  divulgação pedagógica,  para  toda a  cidadania,  das

atividades  de  fiscalização  e  de  defesa  institucional,  exercidas  pela  Assembleia

Legislativa  de  Minas  Gerais,  pelo  Tribunal  de  Contas  e  pelo  Ministério  Público

Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As escolas de segundo grau da rede pública estadual desenvolverão temas

e conteúdos pedagógicos que esclareçam quais são os instrumentos de ação cidadã,

ao alcance da população em geral, para a defesa dos princípios éticos e morais da

administração  e  do  patrimônio  públicos,  referentes  à  proteção  e  fiscalização

institucional,  de competência legal da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,  do

Tribunal de Contas e do Ministério Público Estadual.

Parágrafo único - Os temas desenvolvidos serão objeto da disciplina História.

Art. 2º - Ficam as instituições mencionadas no art. 1º autorizadas a desenvolver

material  pedagógico  referente  a  suas  atividades  de  fiscalização  institucional  e  de

apoio ao cidadão em geral, podendo esse material ser publicado nos periódicos por

elas editados.

Art.  3º  -  O  Conselho  Estadual  de  Educação,  no  prazo  de  cento  e  oitenta  dias

contados da data da publicação desta lei, estabelecerá a carga horária mínima e a

série ou séries do segundo grau em que serão lecionados os temas estabelecidos

nesta lei.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.
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Justificação: Uma das maiores dificuldades encontradas pelas autoridades públicas,

que têm o dever de fiscalizar a administração e o patrimônio públicos, defendendo

assim os interesses mais gerais do cidadão comum, tem sido a de esclarecer seu

papel e sua competência legal para tanto. O esclarecimento leva à compreensão e

legitima  a  ação  dessas  autoridades,  facultando  ao  cidadão  a  oportunidade  de

participar ativamente desse processo.

Entendemos que a legislação a respeito é farta e que, em diversas oportunidades, a

Assembleia  Legislativa,  principalmente  por  meio  de  CPIs;  o  Tribunal  de  Contas,

atendendo às denúncias que lhe são encaminhadas, e o Ministério Público, pela via

do inquérito e da ação civil pública, têm demonstrado que existe o arcabouço legal

para realizar a defesa pretendida. Mas essa mesma prática evidencia, claramente, a

incipiente participação popular nessas ações. O ditado popular, este sábio extrato das

experiências vividas por todos nós, ensina que o "boi engorda debaixo do olho do

dono". O que vemos, no entanto, é que o povo não sabe que é dono do boi e, quando

sabe, ignora os meios de defendê-lo das inúmeras pragas que atacam a rês pública.

O que se pretende, com este projeto de lei, é levar ao aluno, que já se forma cidadão,

as informações necessárias para o exercício ativo dessa cidadania, na qualidade de

"dono  do  boi",  além  de  buscar  o  fortalecimento  da  legitimidade  popular  das

instituições legalmente encarregadas de dar suporte fático a essa ação cidadã. Por

extensão, fortalecemos a própria democracia, pois sabemos que ela não resiste sem

os  "freios  e  contrapesos",  que  só  as  instituições  transparentes  e  positivamente

atuantes podem proporcionar.

Esse raciocínio simples, mas importante, foi  desenvolvido pelo grande legislador

americano  James  Madison,  ainda  no  séc.  XVIII.  Adotada  pelo  sistema  político

americano, a idéia do fortalecimento institucional frutificou, legando-nos um exemplo

de democracia forte e inabalável. Nós também temos os meios para tanto. Falta-nos

apenas praticar. Dentro desse espírito, tomamos o cuidado de pensar um projeto de

lei que não ferisse as competências das instituições em tela, mas, pelo contrário, as

valorizasse.

Do mesmo modo, evitamos provocar despesas, autorizando-as a produzirem um

eventual  material  didático,  dentro  de  seu  próprio  entendimento  sobre  seu  papel
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institucional de defesa e de fiscalização do múnus público, podendo esse material ser

publicado nos periódicos já existentes, para os quais já existe previsão orçamentária.

Finalmente, objetivando evitar atropelos e de acordo com a LDB, que delega ampla

competência  para  as  escolas  formularem  sua  grade  curricular,  solicitamos  ao

Conselho Estadual de Educação que estabelecesse o formato ideal para a veiculação

desta proposta. Assim sendo, estando atendidos os princípios da constitucionalidade,

da legalidade e da oportunidade,  esperamos obter dos nobres pares a aprovação

deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 458/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.018/2007)

Dispõe sobre a obrigatoriedade de cobertura de seguro de acidentes em eventos e

dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam os órgãos e as entidades públicas do Estado que promovam eventos

de qualquer natureza, com cobrança de ingressos, obrigados a contratar seguro em

benefício dos espectadores que garanta, em caso de acidente, assistência médica,

hospitalar e cobertura de despesas complementares necessárias, com os seguintes

valores:

I - R$20.000,00 (vinte mil reais), no caso de morte;

II - R$15.000,00 (quinze mil reais), no caso de invalidez permanente;

III - R$10.000,00 (dez mil reais), no caso de invalidez parcial.

Parágrafo único - Os valores constantes neste artigo serão atualizados pelo índice

oficial de correção monetária definido na regulamentação desta lei.

Art. 2º - Para os fins desta lei, são considerados eventos:

I - concertos musicais;

II - rodeios;

III - exibições cinematográficas, teatrais e circenses;

IV - feiras, salões e exposições;

V - jogos desportivos;
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VI - parques de diversões e temáticos;

VII - danceterias.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei implica infração administrativa do

servidor responsável pela autorização do evento.

Art. 4º - Esta lei será regulamentada no prazo de noventa dias contados da data de

sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Têm  sido  recorrentes  os  casos  de  negligência  por  parte  dos

promotores e produtores de eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos. Na

ânsia de realizar um número cada vez maior de eventos, a segurança do público

freqüentador é banalizada e não tem merecido, por parte dos organizadores, o devido

respeito.  O  que  se  vê  usualmente  são  mostras  de  negligência  e  excesso  de

irresponsabilidade  de  um  número  considerável  de  proprietários  de  casas  de

espetáculos,  ao  não  disponibilizarem  para  o  público  condições  mínimas  de

segurança.

As transgressões às leis são ameaças que se repetem no dia-a- dia, sobretudo em

finais  de  semana.  O  registro  do  número  de  vítimas  surpreende.  Entretanto,  são

poucos os casos que chegam ao conhecimento da sociedade.  Apenas os que se

constituem em grandes tragédias ou têm alguma celebridade como vítima merecem

destaque na imprensa.

A culpa é da omissão de uma parcela dos empresários de casas de espetáculos e

de outros  eventos,  que deveriam levar  apenas entretenimento  e  prazer  aos  seus

freqüentadores, mas por vezes o que levam é o pânico, a dor e a tragédia, que se

expandem para famílias inteiras.

Muitos infortúnios poderiam ser evitados com a observância de pequenos cuidados

de segurança, como por exemplo a simples instalação de um extintor de incêndio, de

uma saída de emergência ou um projeto elétrico bem executado. Em outros casos,

bastaria controle para evitar superlotações e a presença de agentes de segurança

privada ou policiais atuando de maneira preventiva, para atenuar ou mesmo impedir
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conflitos. 

Este  projeto  tem,  portanto,  a  finalidade  de oferecer  ao  público  freqüentador  de

eventos artísticos, esportivos, culturais e recreativos, com cobrança de ingressos, a

cobertura de seguro de acidentes pessoais coletivos. Com essa medida, os usuários

e suas famílias teriam a garantia de um mínimo para cobrir as despesas decorrentes

de algum dano de que possam ser vítimas.

Por outro lado, as empresas seguradoras, antes de fazerem a cobertura do seguro,

sobretudo  nos  contratos  com  prazo  maior  de  vigência,  irão  realizar  avaliações

criteriosas  das  condições  físicas  de  cada  espaço,  recomendando  correções  no

projeto, a bem da segurança do público.

A aprovação desta proposição, isoladamente, não impedirá a ocorrência de novas

tragédias, mas certamente será uma contribuição importante para normatizar o setor.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 158/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 459/2011

(Ex-Projeto de Lei n° 196/2007)

Estabelece critérios para a publicação das leis do Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A publicação das leis do Estado será feit a no "Minas Gerais" e conterá a

íntegra de seu texto. 

Art. 2° - Serão acrescentados ao final da publicaçã o da lei : 

I - a referência ao projeto do qual ela se originou; 

II - o nome do autor do projeto. 

Art. 3° - O descumprimento do estabelecido nesta le i implicará a responsabilização

de quem determinou a publicação. 

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto de lei tem por finalidade estabelecer que, na publicação

de lei no "Minas Gerais", deverá constar a referência ao projeto que a originou e ao
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nome de seu autor. 

O art. 1° da proposição em tela não apresenta inova ção no ordenamento jurídico

estadual. O art. 2°, por sua vez, pretende que se a crescente, ao final da publicação

das leis,  a  referência ao projeto do qual  ela se originou e  o nome de seu autor.

Convém  ressaltar  que  tal  proposição  não  possui  caráter  publicitário,  não  visa  à

promoção  de  autoridades,  e  sim  à  informação  ao  público  sobre  o  trabalho

desenvolvido por seus representantes legais na esfera do Legislativo. Mesmo sendo

discutida por todos nesta Casa, nas comissões, e recebendo emendas que podem

até alterar o projeto original, a autoria da proposição continua sendo do Deputado que

a apresentou. 

Pelas razões mencionadas, conto com a colaboração dos nobres pares desta Casa

para a aprovação deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 460/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 197/2007)

Institui o Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta: 

Art. 1º - Fica instituído o Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar.

Art. 2º - O Programa a que se refere esta lei tem como objetivos: 

I - prestar orientação psicológica e social ao viciado em jogos de azar; 

II - dar assistência aos familiares do viciado durante sua recuperação; 

III  -  proporcionar  as  condições  mínimas  para  que  o  viciado  seja  socialmente

reintegrado. 

Art. 3º - O Estado destinará 10% (dez por cento) dos recursos arrecadados a título

de  taxa  de  expediente,  conforme  previsto  no  art.  92  da  Lei  nº  6.763,  de  26  de

dezembro de 1975, para a manutenção do Programa previsto nesta lei. 

Art. 4º - O Poder Executivo definirá, mediante decreto, o órgão gestor do Programa.

Art. 5º - Esta lei deverá ser regulamentada no prazo de cento e vinte dias contados

da data da sua publicação. 

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
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Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação: A permissividade do poder público tem levado o Estado brasileiro a

tornar-se um verdadeiro paraíso para os exploradores dos jogos de azar. Já não se

liga a televisão com espírito de lazer, sem que se seja afrontado por sorteios os mais

sedutores, loterias, bingos e tantos outros. Essa situação tem levado muitas famílias

ao desespero, pois há cidadãos que colocam todo o patrimônio amealhado em longos

anos de esforço comum nesses famigerados jogos, com a ilusão do ganho fácil, do

enriquecimento sem causa. Esse quadro avassalador está a justificar a criação do

Programa de Recuperação dos Viciados em Jogos de Azar,  conforme pretendido,

para que se proporcione uma orientação mínima,  visando ao restabelecimento da

dignidade e da harmonia em muitas famílias mineiras.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 461/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 5.049/2010)

Declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Defesa do Consumidor de

Alfenas e Região, com sede no Município de Alfenas.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a Associação de Proteção e Defesa do

Consumidor de Alfenas e Região, com sede no Município de Alfenas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A Associação  de  Proteção  e  Defesa  do  Consumidor  de  Alfenas  e

Região, com sede no Município de Alfenas, é sociedade civil, sem fins lucrativos, que

desenvolve importante trabalho voltado para a defesa do consumidor.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade,  que

desenvolvem  atividades  voluntárias.  A  Associação  está  em  pleno  e  regular

funcionamento há mais de cinco anos.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste
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projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e de

Defesa do Consumidor, para deliberação, nos termos do art. 188, c/c o art. 103, inciso

I, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 462/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 55/2007)

Determina a impressão do quadro de vacinas infantis obrigatórias nas embalagens

de leite dos Tipos C e B.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º- O quadro de vacinas infantis obrigatórias determinadas pelo Ministério da

Saúde deverá ser impresso nas embalagens de leite dos Tipos C e B.

Art. 2º - Para cumprimento do disposto no art. 1º pelas empresas responsáveis na

confecção  de  embalagens,  a  Secretaria  Estadual  de  Saúde  fornecerá  o  quadro

atualizado do calendário de vacinas vigentes no Estado.

Art.  3º  -  Caberá  a  órgão  próprio  do  Governo  Estadual  a  fiscalização  das

embalagens, recolhendo aquelas que estiverem em desacordo com esta lei.

Parágrafo único - O Poder Executivo, dentro do prazo previsto para a vigência desta

lei,  regulamentará  o  disposto  no  “caput”  deste  artigo,  sem  prejuízo  de  sua

observância, vencido o prazo estabelecido no art. 4º.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor em cento e vinte dias a contar de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Ninguém desconhece quanto úteis e necessárias são as vacinas como

forma de preservação da saúde das pessoas e de erradicação de doenças, sobretudo

as que abrangem as grandes massas populares, especialmente as crianças. Por isso,

sem dúvida, é oportuno este projeto de lei, que determina a impressão do quadro de

vacinas  infantis  obrigatórias  nas  embalagens  de  leite,  medida  esta  prática  e

econômica,  uma  vez  que  consegue  atingir  todos  os  lares  mineiros,  dando

conhecimento permanente e imediato das datas das vacinas obrigatórias.

Ademais, se constitucionalmente a preservação da saúde e do direito de todos é

obrigação  do  Estado,  nada  mais  justo  e  oportuno  do  que  facilitar,  sempre  e  ao
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máximo, à população informações sobre tema que diretamente lhe diz respeito.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Saúde para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 463/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.732/2007)

Declara de utilidade pública a entidade Centro de Convivência da Melhor  Idade

Rosa Mauad Jacob, com sede no Município de Ubá.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica declarada de utilidade pública a entidade Centro de Convivência da

Melhor Idade Rosa Mauad Jacob, com sede no Município de Ubá.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A entidade  Centro  de  Convivência  da  Melhor  Idade  Rosa  Mauad

Jacob, com sede no Município de Ubá, é entidade civil, sem fins lucrativos, criada por

meio de um movimento comunitário, visando desenvolver projetos ligados à terceira

idade. Prioriza integrar o idoso na sociedade, desenvolvendo importante trabalho de

fins sociais e assistenciais, tais como a atenção à saúde, a oferta de esporte, lazer,

arte e cultura. Combate a exclusão social do idoso e contribui para a valorização de

tão valioso ciclo da vida. Luta, com extrema dificuldade, com o abnegado trabalho de

seus  membros,  para  propiciar  a  melhoria  da  qualidade  de  vida  e  o  resgate  da

cidadania desse segmento social.

Sua  diretoria  é  constituída  por  pessoas  de  reconhecida  idoneidade  moral,  que

desenvolvem atividades voluntárias. A instituição está em funcionamento há mais de

5 anos. Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação

deste projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, para exame preliminar, e do

Trabalho,  para  deliberação,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  103,  inciso  I,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 464/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.438/2007)
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Dispõe  sobre  a  execução  do  Hino  Nacional  em  todos  os  eventos  esportivos

realizados no Estado. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - É obrigatória a execução do Hino Nacional em todos os eventos esportivos

realizados no Estado. 

Parágrafo único - Cabe à Secretaria de Esportes e Juventude fiscalizar, por meio de

seus órgãos competentes, o cumprimento do disposto no “caput” deste artigo. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O patriotismo e o espírito cívico não nascem com os indivíduos, são

adquiridos no dia-a-dia, por meio de bons exemplos. 

A noção de patriotismo e espírito cívico deve ser instalada nos âmbitos familiar e

escolar. Recentemente, os atletas brasileiros, ao entoarem o Hino Nacional nos Jogos

Pan-Americanos-Rio 2007, foram motivo de orgulho para a Nação. Esses atletas, na

condição de ídolos, são exemplo a ser seguido pelas crianças e pelos jovens.

O Hino Nacional emociona, enaltece e orgulha os cidadãos brasileiros. 

Cantar  o  Hino  Nacional  deve  ser  hábito  do  povo  brasileiro,  especialmente  do

mineiro.

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Cultura para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 465/2011

(Ex-Projeto de Le nº 1.019/2007)

Estabelece  normas  para  a  realização  de  promoções  em  estabelecimentos

destinados à venda de fármacos e derivados e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  A venda  pelo  varejo  de  medicamentos  cujo  prazo  de  validade  esteja

próximo de expirar  deve ser  acompanhada dessa informação ao consumidor  com

amplo  destaque,  alertando-o  para  verificar  a  compatibilidade  com  a  posologia
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prescrita ou o prazo de consumo.

Parágrafo  único  -  Nas  modalidades  mencionadas  neste  artigo,  os  produtos

colocados à venda deverão guardar, pelo menos, o prazo mínimo de seis meses para

o término do prazo final para seu consumo.

Art.  2º  -  A inobservância  do  disposto  no  artigo  anterior  sujeitará  o  infrator  às

penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  tem  o  objetivo  de  aperfeiçoar  a  legislação  atual,

garantindo a transparência nas relações de consumo.

O Código de Defesa do Consumidor,  em seu art.  6º,  III  e  IV,  estabelece,  como

direitos  básicos  do  consumidor,  a  informação  adequada  e  clara  sobre  diferentes

produtos  e  serviços,  com  especificação  correta  de  quantidade,  características,

composição, qualidade e preço, e a proteção contra publicidade enganosa e métodos

comerciais desleais e abusivos. Estabelece, ainda, em seu art. 31 que “a oferta e a

apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras,

precisas,  ostensivas  e  em  língua  portuguesa  sobre  características,  qualidade,

quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros

dados,  bem  como sobre  os  riscos  que  apresentam  à  saúde  e  à  segurança  dos

consumidores”.

O prazo de validade é dado essencial na relação de consumo, e sua omissão em

produtos vendidos em promoções e liquidações caracteriza má fé do comerciante.

Este projeto tem o objetivo de evitar que o consumidor compre produto com prazo

prestes a vencer, o que não ocorreria se lhe fosse dada a informação adequada.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 466/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 224/2007)

Dispõe sobre a devolução do valor da matrícula nos estabelecimentos de ensino
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superior, nas situações em que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos de ensino superior ficam obrigados a devolver aos

alunos  que  desistam  do  curso  o  valor  integral  de  matrícula  já  pago,  no  ato  da

desistência.

Parágrafo único - A desistência pode ocorrer até o dia do início das aulas. 

Art. 2º - O descumprimento desta lei ensejará a aplicação de multa, em favor do

consumidor, equivalente a cinco vezes o valor da matrícula, por infração. 

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Atualmente, os estabelecimentos de ensino superior abrem inscrições

dos vestibulares muito cedo.

Com isso  o  vestibulando  aprovado,  que  pretende  prestar  outros  vestibulares,  é

obrigado a fazer a matrícula, desembolsando um valor que acaba por perder, caso

seja aprovado em outro estabelecimento que mais lhe agrade e onde pretenda fazer

seu curso.

Assim, a solução está em obrigar o estabelecimento a devolver  integralmente o

valor da matrícula já paga, no ato da desistência do aluno.

Algumas faculdades devolvem o valor de 80%, outras nada reembolsam.

Sabemos que o vestibular tem um custo para o estabelecimento de ensino, mas,

como todo aluno paga uma taxa específica para isso, a devolução da matrícula não

trará prejuízo algum.

Peço o apoio aos nobres parlamentares à aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 467/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.742/2007)

Dispõe sobre a criação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de

Gás Canalizado de Minas Gerais - Arsemg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Fica criada a Agência Estadual de Regulamentação de Serviços Públicos

de Gás Canalizado de Minas Gerais -  Arsemg - entidade vinculada à Secretaria de

Estado  de  Planejamento  e  Gestão  -  Seplag,  de  natureza  autárquica,  dotada  de

autonomia administrativa e financeira, com sede e foro na Capital  e jurisdição em

todo o território do Estado.

Parágrafo  único  -  A  sigla  Arsemg  e  os  termos  autarquia  especial  e  Agência

Reguladora  equivalem,  nesta  lei,  à  denominação  legal  Agência  Estadual  de

Regulação de Serviços Públicos de Gás Canalizado de Minas Gerais.

Art. 2º - A Arsemg exercerá, no setor público estadual, o poder de regulamentação,

controle  e  fiscalização  dos  serviços  delegados  e  gozará  de  todas  as  franquias,

privilégios e isenções asseguradas aos órgãos da administração direta.

Art.  3º  -  A Arsemg tem  por  finalidade regular,  controlar  e  fiscalizar  o  uso ou  a

exploração por terceiros, com intuito lucrativo, de produção, transporte e distribuição

no segmento de gás canalizado, assim como a prestação, em regime de concessão

ou permissão.

Art.  4º  -  A  regulação  e  a  fiscalização,  pela  Arsemg,  dos  serviços  públicos

concedidos ou permitidos têm os seguintes objetivos:

I - garantir o cumprimento das exigências de regularidade, continuidade, eficiência,

segurança, atualidade, generalidade e cortesia na prestação dos serviços;

II - estimular a competitividade e a realização de investimentos, de modo a garantir,

em médio e longo prazos, melhoria do atendimento às necessidades da população;

III  -  promover e zelar  pela eficiência econômica e técnica dos serviços públicos

delegados  submetidos  à  sua  competência  reguladora,  propiciando  condições  de

qualidade,  regularidade,  continuidade,  segurança,  atualidade,  universalidade  e

modicidade das tarifas;

IV - assegurar a observância das normas legais e contratuais, o atendimento do

interesse público e o respeito aos direitos dos usuários; 

V - proteger os usuários contra o abuso de poder econômico que vise à dominação

dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros;

VI - propiciar, mediante o estímulo à composição voluntária,a rápida solução dos

conflitos  entre  o  poder  concedente  e  os  concessionários,  permissionários,
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cessionários e autorizados e destes entre si ou com os usuários e consumidores;

VII  -  promover  a estabilidade nas relações entre o poder concedente,  entidades

reguladas e usuários;

VIII - estimular a expansão e a modernização dos serviços delegados de modo a

buscar a sua universalização e a melhoria dos padrões de qualidade, ressalvada a

competência do Estado quanto à definição das políticas de investimentos;

IX - fiscalizar os aspectos técnico, econômico, contábil,  financeiro, operacional e

jurídico dos contratos de concessões e termos de permissão de serviços públicos,

aplicando, se for o caso, diretamente as sanções cabíveis, entre as quais, multas,

suspensão  temporária  de  participação  em  licitações,  intervenção  administrativa  e

extinção da concessão ou permissão, em conformidade com a regulamentação desta

lei e demais normas legais e pactuadas;

X - exercer outras atividades correlatas.

Art. 5º - Compete à Arsemg:

I - cooperar com os demais órgãos e entidades da administração pública direta e

indireta na implementação da política estadual de prestação de serviços públicos por

delegação;

II - disciplinar o cumprimento das obrigações de universalização e de continuidade

dos serviços públicos atribuídos aos concessionários e aos permissionários;

III  -  fixar critérios, normas, diretrizes, recomendações,  procedimentos comerciais,

econômico-financeiros e técnicos para a realização de licitação destinada à outorga

de concessão ou permissão;

IV -  estabelecer,  com vistas  a  preservar  a competitividade  de mercado,  limites,

restrições ou condições, aplicáveis a empresas,  grupos empresariais e acionistas,

relativas  à  obtenção  e  à  transferência  de  concessões,  permissões,  cessões  e

autorizações, bem como autorizar a subconcessão;

V  -  instruir  os  concessionários,  permissionários,  cessionários,  autorizados  e

usuários ou consumidores sobre as suas obrigações contratuais e regulamentares;

VI - fiscalizar a prestação dos serviços bem como o uso e a  exploração de bens

públicos por terceiros, com finalidade lucrativa;

VII - requisitar informação de órgão, autoridade ou entidade pública, guardando o
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sigilo legal,  quando for o caso, bem como determinar as diligências que se façam

necessárias ao exercício de suas funções;

VIII  -  acompanhar  e  controlar  as  tarifas  dos  serviços  públicos  concedidos  ou

permitidos e decidir sobre os pedidos de revisão ou reajuste;

IX -  estabelecer mecanismo para garantir  a publicidade das tarifas dos serviços

públicos concedidos ou permitidos;

X  -  expedir  resolução  e  instrução  visando  a  prevenir  infrações  e  conflitos  de

interesses;

XI - compor administrativamente conflitos de interesses decorrentes da concessão

ou da permissão de serviços públicos bem como da concessão, da permissão, da

cessão ou da autorização do uso ou da exploração de bens públicos;

XII - reprimir violação aos direitos dos usuários e orientá-los sobre seus direitos e

deveres;

XIII  -  requisitar  dos órgãos  do  Poder  Executivo  as  providências  necessárias  ao

cumprimento desta lei;

XIV  -  firmar  contrato  ou  convênio  com  órgão  ou  entidade  pública  nacional  e

submeter  previamente à apreciação do Governador  do  Estado,  por  intermédio da

Seplan-MG, os atos a serem celebrados com organismo estrangeiro ou internacional;

XV - firmar convênio com órgão ou entidade da União ou de Município do Estado,

com o objetivo de assumir a regulação, o controle ou a fiscalização da prestação de

serviço público constitucionalmente atribuído à União ou ao Município;

XVI  -  decidir  sobre a celebração,  a alteração e a  prorrogação dos contratos  da

Agência, bem como sobre a nomeação, a exoneração e a demissão de servidores;

XVII - adquirir, alienar e administrar seus bens;

XVIII - elaborar e encaminhar à Seplag proposta de orçamento;

XIX - autorizar a cisão, a fusão e a transferência e alteração de controle acionário

de  concessionária  ou  permissionária,  bem  como  aprovar  a  transferência  de

concessão e permissão;

XX  -  elaborar  propostas  em  relação  ao  estabelecimento,  revisão,  ajuste  e

aprovação de tarifas que permitam a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro

dos  contratos  de  concessões  e  termos  de  permissões  de  serviços  públicos,



1152
____________________________________________________________________________

observando a competência própria das Agências Nacionais;

XXI - elaborar o seu Regimento Interno.

Art. 6º - O Conselho Consultivo é órgão superior de representação e participação da

sociedade na Arsemg.

Art. 7º - A Arsemg tem a seguinte estrutura:

I - Conselho Diretor;

II - Diretoria Executiva.

Art.  8º  -  O  Conselho  Diretor  será  formado  por  sete  membros,  com  a  seguinte

composição:

I - um representante da Assembléia Legislativa;

II - um representante do Ministério Público - Promotoria de Defesa do Consumidor;

III - um representante do Poder Executivo;

IV - um representante das entidades representativas das concessionárias e um das

permissionárias dos serviços públicos delegados;

V - um representante de entidades representativas da sociedade civil;

VI  -  um  representante  da  entidade  representativa  dos  Revendedores  de

Combustíveis Carburantes no Estado.

Parágrafo único - Os Conselheiros e seus suplentes serão nomeados pelo governo

do Estado para um mandato de quatro anos, e o Presidente será eleito pelos demais

Conselheiros.

Art.  9º  -  A  estrutura  e  o  funcionamento  do  Conselho  constarão  do  respectivo

regimento, a ser aprovado por esse Conselho e homologado pelo Governador  do

Estado.

Art. 10 - A Diretoria Executiva da Arsemg compreende o conjunto de órgãos a que

são inerentes as atividades de planejamento, assessoramento, execução, avaliação,

fiscalização e controle, tendo a seguinte estrutura básica:

I - Ouvidoria;

II - Diretoria Econômica;

III - Diretoria Técnica;

IV - Diretoria Jurídica;

V - Diretoria de Administração e Finanças.
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Parágrafo  único  -  A  estrutura  interna  de  cada  órgão  integrante  da  Diretoria

Executiva, bem como competências e atribuições dos seus respectivos titulares serão

estabelecidas em Regimento da Arsemg.

Art.  11  -  A Diretoria  da  Arsemg  é  constituída  por  um  Diretor  Executivo  e  dois

Diretores-Gerais,  competentes,  em  regime  de  colegiado,  para  analisar,  discutir  e

decidir, em instância superior, as matérias de competência da autarquia, e o Diretor

Executivo  e  os  Diretores-Gerais  serão  nomeados  pelo  Governador  do  Estado,

obedecendo-se os seguintes critérios:

I - ser brasileiros natos ou naturalizados;

II - ter reputação ilibada;

III - ter formação universitária e elevado conceito no campo de sua especialidade;

IV  -  ter  mais  de  cinco  anos  no  exercício  de  função  ou  atividade  profissional

relevante para os fins da Arsemg.

Art. 12 - O Diretor Executivo e os Diretores-Gerais serão escolhidos pelo Conselho

Diretor para um mandato de dois anos, observando-se o sistema de rodízio, na forma

e nos prazos definidos no Regimento Interno.

Art. 13 - O regimento interno da Arsemg disciplinará sobre os impedimentos para

exercer  os  cargos  de  Conselheiros  e  Diretores,  bem  como a  substituição  destes

quando dos impedimentos e durante a vacância por qualquer outro motivo.

Art. 14 - Constituem patrimônio da Arsemg:

I  -  os  bens,  direitos  e valores que,  a  qualquer  título,  lhe sejam adjudicados ou

transferidos;

II - o saldo dos exercícios financeiros, transferidos para sua conta patrimonial;

III - o que vier a ser constituído, na forma legal.

§ 1° - Os bens, direitos e valores da Arsemg serão utilizados exclusivamente no

cumprimento dos seus objetivos, permitida, a critério da Diretoria enquanto colegiado,

a aplicação de uns e outros, para a obtenção de rendas destinadas ao atendimento

de sua finalidade.

§ 2° -  Em caso de extinção da Arsemg seus bens reve rterão ao patrimônio do

Estado salvo disposição em contrário expressa em lei.

Art. 15 - Constituem receitas da Arsemg:
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I - recursos provenientes de dotações orçamentárias;

II - rendas patrimoniais e as provenientes dos seus serviços, bens e atividades;

III - doações, legados, subvenções e contribuições de qualquer natureza realizados

por entidade não regulada;

IV - transferência de recursos consignados nos orçamentos da União, do Estado e

dos Municípios;

V - rendas patrimoniais provenientes de juros e dividendos;

VI  -  recursos  provenientes  de  convênios,  acordos ou contratos  celebrados com

órgãos  de  direito  público  ou  entidades  privadas  nacionais,  estrangeiras  ou

internacionais;

VII  -  receitas  oriundas  das  Agências  Nacionais  e  destinadas  à  execução  dos

serviços públicos delegados, conforme convênio específico celebrado com elas;

VIII  -  o  percentual  incidente  sobre  o  faturamento obtido  pela  concessionária  ou

permissionária para os serviços de transportes e para os demais serviços regulados;

IX - receitas provenientes de concessões ou permissões;

X - emolumentos e taxas em decorrência do exercício de fiscalização, bem como

quantias recebidas pela aprovação de laudos e prestação de serviços técnicos pela

Arsemg;

XI  -  receitas  provenientes  da  aplicação  de  multas  pelo  descumprimento  da

legislação.

Art. 16 - O exercício financeiro da Arsemg coincidirá com o ano civil.

Art. 17 - O regime jurídico dos servidores da Arsemg é o definido no parágrafo único

do art. 1º da Lei nº 10.254, de 20 de julho de 1990.

Art. 18 - Ficam criados os cargos de provimento em comissão, com os fatores de

ajustamento, constantes no Anexo I desta lei, o qual passa a integrar, sob o título de

Anexo XL, a Lei nº 10.623, de 16 de janeiro de 1992.

§  1º  -  Os  ocupantes  dos  cargos  de  que trata  este  artigo  perceberão,  além do

vencimento,  verba anual  a título de pró-labore,  relativa  ao Grupo 1,  constante no

Anexo I  do Decreto  nº  36.796,  de  19 de  abril  de  1995,  em conformidade com o

disposto no Decreto nº 39.381, de 12 de janeiro de 1998. 

§ 2º - O Ouvidor terá mandato de quatro anos, permitida uma recondução, podendo
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ser exonerado apenas em caso de condenação penal irrecorrível, por crime doloso ou

infração administrativa devidamente apurada em processo disciplinar.

Art. 19 - Ficam criados sete cargos de Conselheiros da Arsemg, de provimento em

comissão, com os vencimentos mensais constantes no Anexo II desta lei.

Parágrafo único - A verba de representação do Conselheiro no exercício da função

de Presidente do Conselho e Diretor-Geral da Arsemg será de R$4.100,00 (quatro mil

e cem reais).

Art. 20 - A Arsemg passa a integrar o Grupo 1, constante no Anexo I, a que se refere

o art. 6º do Decreto nº 36.796, de 19 de abril de 1995.

Art. 21 - Nas hipóteses de reclamação de usuário ou consumidor e de ocorrência de

conflito  de  interesses  entre  permissionários,  concessionários,  cessionários  e

autorizados ou entre estes e o Poder concedente ou consumidores ou usuários, a

Arsemg convocará as partes a fim de tentar a composição voluntária por meio dos

procedimentos de conciliação ou mediação.

§ 1º - Havendo acordo, lavrar-se-á termo, para fins de acompanhamento de sua

execução pela Arsemg.

§ 2º  -  Não sendo a solução voluntária  viável ou recomendável,  as partes serão

instadas a firmar termo de compromisso arbitral.

Art. 22 - Não se solucionando o conflito de interesses pelos meios a que se refere o

art. 21 desta lei ou se as circunstâncias o recomendarem, será instaurado processo

administrativo.

§  1º  -  É  assegurado  amplo  direito  de  defesa  e  contraditório,  até  mesmo  com

presença de testemunhas, em todas as etapas do processo administrativo.

§ 2º - Em qualquer fase do processo administrativo poderá ser firmado acordo entre

as partes.

§ 3º - As decisões do Conselho Diretor serão publicadas em resumo no órgão oficial

dos Poderes do Estado.

Art. 23 - Cabe à Arsemg fiscalizar o cumprimento de suas decisões, tanto nos casos

de acordo ou arbitragem como nos processos administrativos.

Art. 24 - As decisões tomadas pela Arsemg nos termos desta lei não são suscetíveis

de revisão no âmbito do Poder Executivo.
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Art.  25 -  O Regimento Interno do Conselho Diretor e o regulamento da Arsemg

disporão  sobre  os  procedimentos  a  serem  observados  na  solução  dos  conflitos,

respeitado o disposto nesta lei.

Art.  26  -  A infração  ao  disposto  nesta  lei  e  nas  leis  e  normas  regulamentares

aplicáveis,  nos  contratos  de  concessão  ou permissão  ou  nos  atos  de  cessão  ou

autorização sujeita o infrator às seguintes sanções, sem prejuízo das de natureza civil

e penal cabíveis:

I - advertência escrita;

II - multa;

III  -  suspensão  temporária  de  participação  em  licitação  e  impedimento  de

estabelecer  contrato  com  a  administração  pública  por  prazo  determinado,  não

superior a dois anos;

IV - extinção da concessão, da permissão, da cessão ou da autorização.

§ 1º - As sanções previstas nos incisos I a III serão aplicadas pela Arsemg, em ato

devidamente motivado.

§  2º  -  Sempre  que  o  interesse  público  o  exigir,  o  Governador  do  Estado,  por

recomendação da Arsemg ou de ofício, em ato devidamente motivado, declarará a

extinção de concessão, permissão, cessão ou autorização a que se refere esta lei.

Art. 27 - Nenhuma sanção será aplicada sem a oportunidade de ampla defesa em

regular processo administrativo.

Art. 28 - Na aplicação de sanção, serão consideradas a natureza e a gravidade da

infração, os danos dela resultantes para o serviço e para os usuários, a vantagem

auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes e atenuantes, os antecedentes do

infrator e a reincidência, caracterizada pelo cometimento de falta de igual natureza

após o recebimento de notificação.

Art.  29  -  Fica  instituída  a  Taxa  de  Fiscalização,  a  ser  paga  anualmente  por

concessionários, permissionários, cessionários e autorizados cujas atividades forem

fiscalizadas pela Agência Estadual de Regulamentação de Serviços Públicos de Gás

Canalizado.

Parágrafo único - A Taxa de Fiscalização a que se refere o “caput” deste artigo terá

como base de cálculo o valor da receita operacional,  o valor da concessão ou da
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permissão ou o valor do bem público.

Art. 30 - Até a criação dos cargos efetivos do seu quadro de pessoal, a Arsemg

poderá requisitar servidor da administração direta ou indireta do Estado ou solicitar a

cessão de servidor federal ou municipal, com ônus para o órgão de origem, desde

que tenha sido admitido, pelo menos, um ano antes da requisição ou da solicitação.

§ 1º - O servidor requisitado da administração do Estado que exercer função de

coordenação  técnica  fará  jus  à  gratificação  temporária  por  atividade  específica

correspondente a 10% (dez por cento) dos vencimentos dos Diretores, a serem pagas

pela Arsemg.

§ 2º - A Arsemg reembolsará aos órgãos ou às entidades de origem os vencimentos

dos servidores requisitados.

Art.  31 -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no prazo de noventa dias a

contar  da  data  de  sua  vigência  e  procederá  às  alterações  necessárias  no

Regulamento das Taxas Estaduais de que trata o Decreto nº 38.886, de 1º de julho de

1997.

Art.  32  -  A  Arsemg,  em  função  de  sua  especificidade,  disporá,  para  o

assessoramento e a consultoria jurídica, de dois Procuradores Autárquicos.

Art.  33  -  As  despesas  decorrentes  desta  lei  correrão  à  conta  dos  recursos

constantes  do  orçamento  do  exercício,  ficando  o  Poder  Executivo  autorizado  a

promover as modificações orçamentárias que se fizerem necessárias.

Art. 34 - Em caso de omissão neste estatuto, fica autorizado o Regimento Interno

saná-lo.

Art. 35 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Anexo I

(a que se refere o art. 18 desta lei)

*  -  O  Anexo  I  a  que  se  refere  o  art.  18  desta  lei  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 26.2.2011.

Anexo II

(a que se refere o art. 19 desta lei)
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*  -  O  Anexo II  a  que  se  refere  o  art.  19  desta  lei  foi  publicado  no  “Diário  do

Legislativo” de 26.2.2011.

Justificação:  A  criação  da  Agência  Estadual  de  Regulamentação  de  Serviços

Públicos  de  Gás  Canalizado  -  Arsemg -  tem  a  finalidade  de  regular,  controlar  e

fiscalizar  o  uso  e  a  exploração  por  terceiros,  com  intuito  lucrativo,  de  produção,

transporte e distribuição de gás canalizado, assim como a prestação, em regime de

concessão ou permissão, do gás natural canalizado. 

Assim, a Arsemg pretende reprimir violação aos direitos dos usuários do gás natural

canalizado e orientá-los sobre seus direitos e deveres, pois o consumo do gás natural

no Brasil vem aumentando a cada ano. Sabe-se que o Brasil é o 9º país do mundo

em consumo de gás canalizado.

Outros  Estados  brasileiros  saíram  na  frente  de  Minas  Gerais,  em  relação  aos

investimentos no mercado de gás natural canalizado. Calcula-se que, se houver a

substituição, em uma metrópole, da frota de ônibus movidos a diesel por modelos

movidos a gás natural, ocorrerá diminuição de até 9,30t do volume de gás carbônico

emitido  anualmente  na  atmosfera.  Além  disso,  é  importante  ressaltar  que  os

consumidores  brasileiros  estão  cada  vez  mais  interessados  no  gás  natural

canalizado. 

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 468/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 198/2007)

Concede desconto de 50% (cinqüenta por cento) no pagamento do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos  Automotores -  IPVA -,  aos  proprietários  de veículos  que

fizerem a conversão para bicombustível, objetivando a utilização e o consumo de Gás

Natural Veicular - GNS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica concedido ao proprietário  de veículo,  pessoa física ou jurídica de
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qualquer  fim  e natureza,  que fizer  a conversão para bicombustível,  objetivando a

utilização  e  o  consumo  de  Gás  Natural  Veicular  -  GNS  -,  o  desconto  de  50%

(cinqüenta por cento) no pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA.

Parágrafo único - O Poder Executivo disciplinará em regulamento as formalidades a

serem observadas para a concessão do desconto previsto no “caput” deste artigo.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A proposta ora apresentada tem por escopo conceder aos proprietários

de veículos que fizerem a conversão para bicombustível, objetivando a utilização e o

consumo de Gás Natural Veicular - GNV -, desconto de 50% no pagamento do IPVA.

A medida objetiva fomentar o uso de veículo movido a gás natural, contribuindo,

ainda, para a preservação do meio ambiente, a segurança e a própria economia dos

que utilizarem esse tipo de combustível.

O GNV representa uma importante alternativa de combustível, já que, de todos os

outros combustíveis utilizados, é o que menos agride o meio ambiente e apresenta o

menor custo. Ao contrário do óleo combustível, o impacto do gás natural sobre o meio

ambiente  é  praticamente  zero.  Ele  tem  baixíssimo  teor  de  poluentes,  não  emite

fuligem nem exige tratamento dos gases de combustão. 

É reconhecidamente mais seguro do que os outros combustíveis. Os cilindros de

alta  pressão,  responsáveis  pelo  armazenamento  do  GNV  nos  veículos,  são

resistentes a choques, colisões e até mesmo ao impacto de projéteis de armas de

fogo. O risco de uma combustão é muito menor com o GNV. Enquanto o álcool se

inflama a  uma temperatura de 200°C e  a  gasolina,  a  300°C,  o gás se queima a

620°C. Além disso o abastecimento é feito sem que o  produto entre em contato com o

ar, o que elimina a possibilidade de combustão. O GNV é altamente valorizado em

conseqüência da progressiva conscientização mundial da relação entre a energia e o

meio  ambiente.  Além  disso,  é  um  bom  aliado  para  o  bolso  do  proprietário,  que

economiza até 60%. 

Dessa forma, solicito aos nobres pares, a aprovação do presente projeto, já que
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vem ao encontro de  uma melhor  qualidade de vida para  o  cidadão em todos  os

aspectos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 469/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 199/2007)

Dispõe  sobre  o  registro  de  informações  de  veículos  sinistrados  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Polícia Militar do Estado de Minas Gerais obrigada a descrever, no

boletim de ocorrência  que for  lavrado em decorrência de  acidente de trânsito,  as

partes  visíveis  que  forem  danificadas  nos  veículos  automotores  envolvidos  em

acidente.

Parágrafo  único  -  A Polícia  Militar  do  Estado  de Minas  Gerais  encaminhará  ao

DETRAN-MG  uma  via  ou  cópia  do  boletim  de  ocorrência  e  fotos  das  partes

danificadas.

Art. 2º - Caberá ao DETRAN-MG criar um arquivo em seu banco de dados para

lançamento das informações constantes nos boletins  de ocorrência encaminhados

pela Polícia Militar  sobre os danos sofridos pelos veículos, classificando-os como:

pequena monta, média monta e grande monta.

Parágrafo  único  -  O  DETRAN-MG  fará  constar  no  Certificado  de  Registro  de

Veículos,  no  campo  destinado  a  observações,  quando  a  classificação  dos  danos

sofridos pelo veículo  constante no  “caput”  deste  artigo for  considerada de grande

monta a seguinte inscrição: “veiculo sinistrado”.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O presente  projeto  de lei  visa  a dar  conhecimento  a quem estiver

adquirindo  um  veículo  usado  se  ele  sofreu  danos  que  causam  uma  grande

depreciação. É muito comum as pessoas adquirirem um veículo que já foi “batido”

como  se  nunca  tivesse  sofrido  nenhuma  avaria.  É  direito  do  consumidor  ter
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conhecimento da situação em que se encontra o bem pretendido. Muitas vezes um

veículo valeria um preço menor se tivesse a informação de que ele sofreu dano de

grande monta. Para evitar prejuízos para o consumidor, conto com os meus pares

para a aprovação do presente projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Defesa  do  Consumidor  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 470/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 201/2007)

Autoriza o Poder Executivo a fazer reverter ao Município de Esmeraldas o imóvel

que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  o  Poder  Executivo  autorizado  a  fazer  reverter  ao  Município  de

Esmeraldas  o  terreno  urbano  onde funcionava  a  cadeia  pública  desse  município,

situado na R. Quintiliano José da Silva, de esquina com a R. Nova, confrontando,

pelas duas frentes, com as referidas ruas; do lado de baixo, com propriedade dos

herdeiros  de  Domingos  Francisco;  pelos  fundos,  de  cima  para  baixo,  com  as

propriedades dos herdeiros  de  Marcila  Fernandes,  de José Vieira da Silva e dos

herdeiros de Maria de Lourdes Araújo; medindo, na R. Quintiliano José da Silva, 29m

(vinte e nove metros); na R. Nova, 17m (dezessete metros); do lado de baixo, 17m

(dezessete metros); e, nos fundos, 29m (vinte e nove metros), perfazendo área de

492m2 (quatrocentos e noventa e dois metros quadrados); e registrado sob o nº 6.261

no livro 3-H, a fls.  37,  Reg.  Ant.  nº  6.248, no Cartório de Registro de Imóveis  da

Comarca de Esmeraldas.

Art. 2º - A reversão de que trata o art. 1º é determinada pelo término da destinação

da doação feita pelo município ao Estado, conforme previsto na Lei Municipal nº 339,

de 1963.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O imóvel que se pretende fazer reverter ao Município de Esmeraldas,
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com área de 492m2, foi doado ao Estado através da Lei Municipal nº 339, de 1963,

com  a  cláusula  de  uso  exclusivo  para  a  construção  da  cadeia  pública.  No  local

também funcionava  o  destacamento  de  Polícia  Militar.  Como o  prédio  estava  em

péssimas condições de conservação e de segurança,  a cadeia e o destacamento

policial foram transferidos para outras acomodações.

A Prefeitura Municipal doou ao Estado outras áreas de terreno, conforme as Leis

Municipais nºs 1.931, 1.932 e 1.933, de 2003, para construção do fórum, do quartel

da Polícia Militar e da delegacia de polícia.

Não tendo mais a utilização a que se destinava anteriormente, de acordo com a

previsão legal, fica livre o terreno para que o Executivo o faça reverter ao Município

de Esmeraldas.

Pretende a Prefeitura Municipal de Esmeraldas construir, no imóvel cuja reversão

aqui se propõe e que fica ao lado do Cemitério Municipal, uma capela onde o povo de

Esmeraldas poderá velar seus entes queridos.

Dessa forma, peço o apoio dos nobres colegas para a aprovação do projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 471/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 202/2007)

Autoriza o Estado a assinar convênios com o Clube Atlético Mineiro e o Cruzeiro

Esporte Clube para a administração de estádios em Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o Estado autorizado a assinar convênios com o Clube Atlético Mineiro

e o Cruzeiro Esporte Clube para a administração de estádios em Minas Gerais, pelo

prazo máximo de 30 anos.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A administração  de  um  estádio  tem  o  custo  elevado,  e  é  muito

dispendioso para os clubes arcarem com esses gastos, principalmente quando não

se tem renda elevada capaz de custear todas as despesas.



1163
____________________________________________________________________________

Seria  interessante  para  a  administração  pública  e  para  os  clubes  também  que

esses administrassem, através de convênio, por exemplo, o Estádio Magalhães Pinto.

Os  clubes,  como  parte  diretamente  interessada  em  diminuir  custos,  teriam

facilidades na contratação de pessoal a um custo menor e várias formas de tornar

mais viável a utilização do Estádio em jogos de menor público.

Para a administração pública seria muito bom, porque ela teria um bem conservado

e não teria despesas nem investimentos quase sem retorno algum.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 472/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 203/2007)

Proíbe a participação de animais em espetáculos circenses no Estado de Minas

Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida,  em  todo  o  território  do  Estado  de  Minas  Gerais,  a

apresentação de espetáculo circense ou similar que tenha como atrativo a exibição

de animais de qualquer espécie. 

Art.  2º  -  Os  animais  referidos  nesta  lei  compreendem  todo  ser  irracional,

quadrúpede ou bípede, doméstico ou selvagem. 

Art. 3º - Não se aplicará a proibição prevista no art. 1º quando se tratar de eventos

sem fins lucrativos, de natureza científica, educacional ou protecional. 

Art.  4º  -  O  descumprimento  às  disposições  desta  lei  implicará  multa  de  10.000

UFIR’s (dez mil unidades fiscais de referência). 

Parágrafo único - A multa a que se refere este artigo será recolhida pelos órgãos

competentes  do  Poder  Executivo  do  Estado  e  revertida  para  as  instituições  de

proteção e cuidados dos animais situadas no Município de origem. 

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O projeto de  lei  em causa tem como objetivo  garantir  o  direito  de
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manter  os  animais  selvagens  em  seu  hábitat  natural,  separando-os  do  perigoso

convívio com o ser  humano,  e,  ao mesmo tempo,  garantir  a  integridade e a vida

humana que constantemente vem sendo agredida por ataques de animais circenses. 

Diante do descaso e do descuido com que os circos mantêm os animais perigosos

torna-se necessária a proibição do contato desses animais com o ser humano.

O circo é uma das mais belas formas de expressar a arte do ser humano e não

necessita de animais selvagens para realizar as suas atividades. 

Além  disso,  o  projeto  irá  proteger  a  fauna  que  vem  sendo  constantemente

ameaçada pela modificação do hábitat destes animais. 

Pelo exposto, conto com a aprovação do projeto de lei  que ora submeto a esta

Casa. 

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 473/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 204/2007)

Concede  desconto  de  90%  (noventa  por  cento)  sobre  o  Imposto  sobre  a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - para os veículos com mais de vinte

anos de fabricação e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica concedido desconto de 90% (noventa por cento) sobre o pagamento

da alíquota do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA -, para

os veículos com mais de vinte anos de fabricação.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  objetivo  principal  do  projeto  que  apresentamos  é  possibilitar

desconto na alíquota do IPVA para os veículos com mais de 20 anos de fabricação,

tendo em vista que as despesas com tais veículos são altas, e o imposto onera ainda

mais o proprietário.

O  desconto  possibilitará  a  devida  conservação  dos  veículos,  podendo  o  valor
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economizado ser gasto em melhorias, ocasionando uma frota de carros antigos bem

conservados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 474/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 205/2007)

Permite que os veículos ultrapassem o limite de velocidade em até 20km/h (vinte

quilômetros por hora) no período entre 0 (zero) hora e 5h30min (cinco horas e trinta

minutos), no Estado, e dá outras providências. 

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica permitido ultrapassar em até 20km/h (vinte quilômetros por hora) os

limites  estabelecidos  pela  sinalização nas  rodovias  estaduais,  no  período  entre  0

(zero) hora e 5h30min (cinco horas e trinta minutos). 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011. 

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O objetivo do aumento da velocidade na madrugada é propiciar maior

tolerância ao motorista mais distraído, que costuma ser multado pelos radares em

horários de fluxo pequeno. Quem normalmente percorre caminhos com radares sabe

onde  eles  ficam  e  diminui  a  velocidade,  e  os  demais  motoristas  acabam  sendo

penalizados quando extrapolam um pouco o limite, em um horário em que o aumento

da velocidade não ocasionaria nenhum risco. 

Outrossim, pode-se afirmar que, no horário estabelecido no projeto, não existe fluxo

intenso de veículos, dispensando-se a aplicação da penalidade.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 475/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 206/2007)

Estabelece a obrigatoriedade da utilização de um par de antenas corta-pipas nas

motocicletas do Estado de Minas Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - Os condutores e passageiros de motocicletas e veículos ciclomotores ficam

obrigados a utilizar um par de antenas denominadas corta-pipas no guidom de suas

motocicletas.

Parágrafo único - O descumprimento do disposto no “caput” deste artigo acarretará

a apreensão do veículo ciclomotor.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 30 dias após sua

publicação.

Art. 3º - Esta lei entrará em vigor 30 dias após a data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A  utilização  do  cerol  tem  ocasionado  muitos  acidentes  com

motociclistas,  mesmo em áreas com pouco movimento de veículos  e também em

casos esporádicos, em que o motociclista só utiliza sua moto em finais de semana.

O  cerol  não  é  considerado  uma  arma,  entretanto  é  extremamente  perigoso.  A

substância é feita com vidro e, em muitos casos, funciona como lâmina, podendo

atingir as camadas mais profundas da pele.

A antena corta-pipas é um equipamento de segurança capaz de evitar a morte de

motoqueiros.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Transporte para parecer,

nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 476/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.787/2010)

Dispõe  sobre  a  proibição,  por  parte  do  governo  de  Minas  Gerais,  de  contratar

pessoas para exercerem cargos de comando em órgãos públicos do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam impedidos de ser nomeados e admitidos em cargos de comando, no

Estado de Minas Gerais:

I - os membros do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas, da Câmara

Legislativa e das Câmaras Municipais que hajam perdido os respectivos mandatos

por infringência do disposto nos incisos I e II do art. 55 da Constituição Federal, dos

dispositivos equivalentes sobre perda de mandato das Constituições Estaduais e Leis
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Orgânicas dos Municípios e do Distrito Federal, ou cuja conduta tenha sido declarada

incompatível com o decoro parlamentar, independentemente da aplicação da sanção

de  perda  de  mandato,  para  as  eleições  que  se  realizarem  durante  o  período

remanescente do mandato para o qual foram eleitos e nos oito anos subsequentes ao

término da legislatura; 

II - o Governador e o Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal, o Prefeito e

o Vice-Prefeito que perderem seus cargos eletivos por infringência a dispositivo da

Constituição Estadual,  da Lei  Orgânica do Distrito  Federal  ou da Lei  Orgânica do

Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente e nos

oito anos subsequentes ao término do mandato para o qual tenham sido eleitos;

III  -  os  que  tenham  contra  sua  pessoa  representação  julgada  procedente  pela

Justiça Eleitoral em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político,

para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que

se realizarem nos oito anos seguintes;

IV - os que forem condenados em primeira ou única instância ou tiverem contra si

denúncia  recebida  por  órgão judicial  colegiado pela  prática  de  crime descrito  nos

incisos  XLII  ou  XLIII  do  art.  5º  da  Constituição  Federal  ou  por  crimes  contra  a

economia popular, a fé pública, os costumes, a administração pública, o patrimônio

público,  o  meio  ambiente,  a  saúde  pública,  o  mercado financeiro,  pelo  tráfico  de

entorpecentes e drogas afins, por crimes dolosos contra a vida, crimes de abuso de

autoridade, por crimes eleitorais, por crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos

e valores, pela exploração sexual de crianças e adolescentes e utilização de mão de

obra em condições análogas à de escravo, por crime a que a lei comine pena não

inferior a dez anos, ou por terem sido condenados em qualquer instância, por ato de

improbidade  administrativa,  desde  a  condenação  ou  o  recebimento  da  denúncia,

conforme o caso, até o transcurso do prazo de oito anos após o cumprimento da

pena;

V - os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis, pelo

prazo de oito anos; 

VI  -  os  que  tiverem  suas  contas  relativas  ao  exercício  de  cargos  ou  funções

públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão
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competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário,

para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes contados a partir da data

da decisão; 

VII - os detentores de cargo na administração pública direta, indireta ou fundacional

que beneficiarem a  si  ou a terceiros,  pelo abuso do poder  econômico ou político

apurado em processo, para a eleição na qual concorrem ou tenham sido diplomados,

bem como para as que se realizarem nos oito anos seguintes;

VIII  -  os  que  tenham  sido  julgados  e  condenados  pela  Justiça  Eleitoral  por

corrupção eleitoral (art. 299 do Código Eleitoral), captação ilícita de sufrágio (art. 41-A

da Lei nº 9.504/97), conduta vedada a agentes públicos em campanha eleitoral (arts.

73 a 77 da Lei nº 9.504/97) ou por captação ou gastos ilícitos de recursos (art. 30-A

da Lei nº 9.504, de 1997), pelo prazo de oito anos a contar da realização da eleição; 

IX - o Presidente da República, o Governador de Estado e do Distrito Federal, o

Prefeito,  os  membros  do  Congresso  Nacional,  das  Assembleias  Legislativas,  da

Câmara Legislativa e das Câmaras Municipais que renunciarem a seus mandatos

após  a  apresentação  de  representação  ou  notícia  formal  capaz  de  autorizar  a

abertura de processo disciplinar por infringência a dispositivo da Constituição Federal,

da Constituição Estadual, da Lei Orgânica do Distrito Federal ou da Lei Orgânica do

Município, para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do

mandato  para  o  qual  foram  eleitos  e  nos  oito  anos  subsequentes  ao  término da

legislatura;

X - os que nos quatro meses que antecedem ao pleito hajam exercido cargo ou

função  de  direção,  administração  ou  representação  em  entidade  beneficiada  por

auxílio ou subvencionada pelos cofres públicos. 

Art. 2° - Aos servidores de que trata esta lei fica m assegurados todos os benefícios

dos servidores públicos do Estado.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Brasil inaugura um novo momento em sua gestão governamental,

em que a ética prevalece sobre todos os demais aspectos. Este projeto de lei tem um
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efeito pedagógico, um efeito didático, e vai apontar para todos os cidadãos mineiros

os antecedentes de todos os que exercerem algum cargo de comando em Minas

Gerais,  gerando  maior  transparência,  uma  vez  que  os  referidos  cargos  não  são

escolhidos através de voto ou de outro procedimento democrático pelos cidadãos do

Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 477/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.739/2010)

Dispõe sobre  a permissão às  pessoas  jurídicas para  deduzir,  do  imposto sobre

operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação - ICMS -, nos limites e

condições que especifica, despesas com salários pagos a empregados de mais de

quarenta anos de idade.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - As pessoas jurídicas podem deduzir, do imposto sobre operações relativas

à  circulação  de  mercadorias  e  sobre  prestações  de  serviços  de  transporte

interestadual  e  intermunicipal  e  de  comunicação  -  ICMS  -  devido,  o  valor

correspondente a salários pagos a empregados com mais de quarenta anos de idade.

§ 1º - A dedução de que trata este artigo é limitada a 20% (vinte por cento) do total

da folha salarial e a 2% (dois por cento) do ICMS devido e condicionada a que:

I  -  nos últimos doze meses, a quantidade de empregados com idade superior  a

quarenta anos não tenha sido, em nenhum momento, inferior a 20% (vinte por cento)

do total;

II  -  a empresa esteja em situação regular em relação ao Fundo de Garantia do

Tempo de Serviço e às suas obrigações tributárias e previdenciárias.

§ 2º - No cálculo do limite de que trata o § 1º e da proporção de que trata o inciso I,

são excluídos os sócios e acionistas com função de direção e gerência, bem como os

respectivos salários.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.
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Alencar da Silveira Jr.

Justificação: É sobejamente conhecido o problema de empregabilidade que afeta os

profissionais  que  ultrapassam  a  barreira  dos  40  anos.  Formou-se  uma  barreira

preconceituosa contra eles, de tal maneira que se torna uma tragédia para o chefe de

família perder o emprego nessa fase da vida. O problema deixa de ser estritamente

pessoal  para  afetar  todo  um  núcleo  familiar,  com  consequências  importantes  no

equilíbrio  social.  Uma  família  que  perde  seu  suporte  econômico  é  uma  família

propensa  a  resvalar,  primeiro,  para  a  exclusão  social  e,  em  seguida,  para  a

marginalidade.

O problema afeta mais diretamente os trabalhadores de menor qualificação. Quanto

menor a qualificação, menor a possibilidade de recolocação num mercado altamente

afetado pelas novidades e pelos modismos da tecnologia. A súbita globalização do

sistema econômico brasileiro expôs os produtores a um choque de concorrência em

que a qualidade e a produtividade são o diferencial entre permanecer e ser expulso

do mercado.

Os  aspectos  positivos  desse  choque  -  que,  sem  dúvida,  são  muitos  -  são

contrabalançados pela perversa repercussão sobre o contingente de mão de obra

que não foi adredemente preparado para os novos tempos.

Lamentavelmente, no enxugamento ou mesmo na reposição e adequação da mão

de obra aos novos padrões produtivos, a primeira vítima é o profissional maduro e de

baixa qualificação, considerado menos apto para a reciclagem.

O projeto ora apresentado tem a finalidade de criar condições para a minoração do

problema, introduzindo um pequeno subsídio fiscal para o empresário que tiver pelo

menos 20% de seu quadro constituído de pessoas com mais de 40 anos.

A  proposição  veda  que  sócios  e  acionistas  da  empresa,  que  normalmente

constituem seu quadro diretivo, sejam computados no cálculo da dedução. Por outro

lado, ao limitar esta a 20% da folha, pretende-se que os empregados considerados

para seu cálculo percebam, no máximo, o salário médio da empresa. Ou seja, que a

futura lei beneficie os empregados maiores de 40 anos e com qualificação de média

para baixa em relação aos demais empregados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira
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para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 478/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 94/2007)

Dispõe  sobre  a  adaptação  ou  a  construção  de banheiros  masculino  e  feminino

destinados às pessoas portadoras de deficiência, nos estabelecimentos comerciais

com área superior a 100 m2 (cem metros quadrados), no âmbito do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída nos estabelecimentos comerciais, com área superior a 100

m2 (cem metros quadrados), a adaptação ou a construção de banheiros masculino e

feminino para uso das pessoas portadoras de deficiência, no âmbito do Estado de

Minas Gerais.

Parágrafo  único  -  Os  estabelecimentos  comerciais  a  que  se  refere  este  artigo

compreendem restaurantes, bares, lanchonetes e congêneres.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias a contar da

data de sua publicação.

Art. 3º - Fica estabelecido o prazo de 180 dias após a sua regulamentação para a

adequação do que dispõe o art. 1º desta lei.

Art. 4º - O descumprimento desta lei implicará multa de 100 Ufemgs (cem Unidades

Fiscal do Estado de Minas Gerais).

Art. 5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A Constituição da República Federativa do Brasil determina em seu art.

24, inciso XIV, que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislarem

concorrentemente  sobre  proteção  e  integração  social  das  pessoas  portadoras  de

deficiência.  Quando falamos em integração social,  estamos nos  referindo a  lazer,

cultura e atividades pessoais. Nesse sentido, é mister que se pense em adaptações

de acesso, também em bares, lanchonetes, restaurantes e congêneres para que as

pessoas portadoras de deficiência tenham realmente garantidos e respeitados seus

direitos de cidadão. O presente projeto de lei visa a garantir os direitos constitucionais

das pessoas portadoras de  deficiência,  com evidente repercussão na área social,
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motivo pelo qual esperamos contar com o apoio dos colegas parlamentares à sua

aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, do Trabalho e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 479/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 95/2007)

Dispõe sobre a isenção de taxa de inscrição em processo seletivo para ingresso em

curso superior de entidade de ensino mantida pelo Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica isento do pagamento de taxa de inscrição em processo seletivo para

ingresso  em  curso  superior  de  entidade  de  ensino  mantida  pelo  Estado  o  aluno

pertencente a família cuja renda “per capita” não exceda 80% (oitenta por cento) do

salário mínimo.

Parágrafo único - A comprovação de renda a que se refere o “caput” deste artigo

será feita nos termos de regulamento.

Art.  2º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor no ano fiscal seguinte ao de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Como é de todos sabido, vivemos uma crise econômica de grandes

proporções,  da qual  o desemprego é a marca mais  visível  e perversa.  Um curso

superior  é  o  caminho  que  pode  levar  milhares  de  jovens  a  encontrar  uma

oportunidade única  de  ingresso no  mercado de  trabalho.  Muitas  vezes,  porém, o

jovem é impedido até mesmo de tentar o ingresso nas universidades, por não ter

condições de arcar com o custo da inscrição nos processos seletivos,  conhecidos

genericamente como exames vestibulares.

O que se pretende, com este projeto, ora submetido à arguta apreciação de nossos

pares, é justamente corrigir essa distorção, possibilitando ao aluno egresso de escola

pública de nível médio disputar, em igualdade de condições, as vagas existentes nas

universidades mantidas pelo Estado.
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Contamos com a aprovação de nossos pares para a aprovação deste projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 480/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 93/2007)

Altera a redação do inciso II, do art. 10 da Lei nº 13.437, de 30 de dezembro de

1999.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os dispositivos abaixo relacionados da Lei nº 13.437, de 30 dezembro de

1999, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 10 - (...)

II - que tenha sido desmembrada ou resulte de desmembramento de outra empresa

ou da transmutação de qualquer de seus estabelecimentos em empresa autônoma,

salvo se o fato tiver ocorrido até 31 de dezembro de 2000;

(...)

§  4º  -  Excetua-se  do  disposto  no  inciso  II  deste  artigo  o  desmembramento

resultante  de  herança  ou  de  cisão  da  sociedade  comercial  em  que  cada  sócio

continue administrando a sua empresa separadamente.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Considerada  a  retração vivida  pelo  segmento,  faz-se  necessária  a

atualização da data definida no inciso II, do art. 10, da Lei nº 13.437, de 30/12/99,

para  melhor  adequá-lo  à  realidade  mercadológica,  econômica  e  financeira  vivida

pelas microempresas e pelas empresas de pequeno porte do nosso Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Turismo e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 481/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.287/2008)

Institui  no  Calendário  Oficial  do  Estado  a  Semana  Estadual  do  Jovem

Empreendedor.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  incluída  no  Calendário  Oficial  do  Estado  a  Semana  do  Jovem

Empreendedor.

Art. 2º - A referida comemoração dar-se-á anualmente na terceira semana do mês

de novembro.

Art. 3º - Na Semana Estadual do Jovem Empreendedor serão realizados estudos,

reuniões,  seminários,  “workshops”,  palestras  e  demais  eventos  que  promovam  e

valorizem a difusão do espírito empreendedor entre jovens, incluindo a valorização

das entidades dedicadas à difusão do empreendedorismo entre jovens, capacitação e

liderança, atualizações para os participantes dos projetos de empreendedorismo e,

ainda, premiações para os destaques da área ao longo do ano anterior à realização

das comemorações.

Art.  4º  -  O Poder  Executivo regulamentará esta lei  no  prazo de noventa dias  a

contar da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  tem  a  finalidade  essencial  de  promover  e  valorizar  a

difusão do espírito empreendedor entre jovens, incluindo a valorização das entidades

dedicadas a difundir o empreendedorismo entre jovens e a capacitação de lideranças

em nosso Estado.

Instituir a Semana Estadual do Jovem Empreendedor no Estado, com a visão de ter

uma sociedade na qual a atitude empreendedora seja parte da vida dos jovens e que

estes  sejam  encorajados  a  transformar  suas  idéias  em  realidade  (seja  numa

organização, ou em seu próprio negócio) é fundamental para o Estado. 

A Semana do Empreendedorismo começou em 2004, na Inglaterra. O movimento

começou com atividades que ocorriam durante uma semana no país inteiro, e hoje o

movimento já permeia o ano todo. No ano de 2007, foram 5.200 atividades, 9.000

organizações, 500 mil participantes.

O movimento na Inglaterra é liderado por uma organização chamada Enterprise

Insight e tem o apoio total do Governo.
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Os EUA acompanharam o sucesso da Semana em 2004, 2005 e 2006 e decidiram

copiar o movimento em seu país.

Quem lidera o movimento nos EUA é a Kafmann Foundation. Em 2007, durante a

primeira temporada nesse país, foram 3.700 atividades, 1.800 organizações, 480 mil

participantes.

Diante do sucesso da Semana nos dois países, perguntamos por que não esse

movimento no resto do globo e especialmente em Minas Gerais?

Sem dúvida, durante o ano, muitas organizações como a Confederação Nacional

dos  Jovens  Empresários  -  Conaje  -  já  desenvolvem  ações  em  prol  do

empreendedorismo. O fato é que as ações ocorrem de forma dissolvida. O objetivo é

que o Estado implante e desenvolva essas ações. 

Por sua importância, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação deste

projeto de lei.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Turismo para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno. 

PROJETO DE LEI Nº 482/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 88/2007)

Altera  a  Lei  nº  14.937,  de  23/12/2003,  que  dispõe  sobre  o  Imposto  sobre

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O § 6º do art. 7º da Lei nº 14.937, de 23/12/2003, passa a ter a seguinte

redação:

“Art. 7º - (...)

§  6º  -  Tratando-se  de  veículo  movido  a  álcool  etílico  hidratado  combustível  ou

gasolina-álcool (bicombustível), a base de cálculo fica reduzida em 30% (trinta por

cento).”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A nova redação que o projeto propõe visa a corrigir uma distorção que

surgiu  há  alguns  anos  com  o  advento  de  uma  nova  tecnologia  em  matéria  de
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automóveis e seu abastecimento.

Hoje,  o  mesmo automóvel  pode  ser  movido  a  gás  natural  veicular  -  GNV  -  e

gasolina, ou a álcool e gasolina, e já se encontra pronto para entrar no mercado o

modelo  em  que  os  três  combustíveis  poderão  ser  usados  no  mesmo  veículo.

Contudo, essa nova tecnologia gerou distorções no pagamento do IPVA.

Assim, o contribuinte do bicombustível a álcool e gasolina deverá pagar o IPVA a

álcool, pois, segundo o princípio do tributarismo brasileiro, deve-se sempre observar o

que for benéfico para o contribuinte, quando houver dúvida.

Diante do exposto, apresentamos este projeto, para adequar a nossa legislação a

essa nova realidade, contando, assim, com a aprovação dos nobres pares.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 483/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 89/2007)

Proíbe a venda e o consumo de bebida alcoólica nas dependências de estádios de

futebol das administrações públicas direta e indireta do Estado nos dias de jogos.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam proibidos a venda e o consumo de bebida alcoólica nos estádios de

futebol pertencentes às administrações públicas direta e indireta do Estado, quando

da realização de eventos esportivos em suas dependências.

§ 1º - Esta proibição se estende a uma área de 500 (quinhentos) metros em volta

dos estádios de futebol.

§ 2º - Esta proibição será válida a partir do primeiro minuto do segundo tempo das

partidas de futebol, ou seja, a venda de bebidas alcoólicas ocorrerá durante os 45

(quarenta  e  cinco)  minutos  do  primeiro  tempo  e  durante  os  15  (quinze)  minutos

correspondentes ao intervalo.

Art.  2º  -  O  descumprimento  do  disposto  no  artigo  anterior  sujeita  o  infrator  às

seguintes penalidades:

I - se consumidor, sua retirada das dependências do estádio e multa;

II - se fornecedor:

a) advertência escrita;
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b)  multa de até 5.000 Ufemgs (cinco mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais);

c) apreensão do produto;

d) suspensão temporária de atividades;

e) rescisão contratual.

Parágrafo único -  A sanção imposta ao fornecedor será aplicada e graduada de

acordo  com a  gravidade da infração e  poderá  ser  cumulativa,  assegurando-se  o

devido processo administrativo.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A  violência  perpetrada  por  verdadeiras  gangues  de  baderneiros,

quando da realização de partidas de futebol em Minas Gerais, ou em outras unidades

da  Federação,  tem-se  tornado  problema  de  ordem  pública  e  está  a  demandar

urgentes providências para se coibirem abusos. Em contatos com pessoas ligadas à

área, para debater o problema, pude constatar que tal vandalismo está diretamente

ligado  ao  consumo  de  bebida  alcoólica.  Concluí,  assim,  pela  necessidade  de

apresentação deste projeto de lei, que tem tido grande apoio. Esta lei atende ao apelo

dos torcedores, garantindo a segurança dos jogos, principalmente nos términos das

partidas de futebol. Fazendo com que o futebol volte a ser um prazer e não um perigo

à  população.  Contamos,  pois,  com  o  apoio  de  nossos  pares  à  aprovação  deste

projeto  de  lei,  que  vai  ao  encontro  dos  maiores  interesses  do  esporte  mineiro,

motivando, aliás, o retorno aos estádios dos que os abandonaram em face do perigo

que a violência representa para a sua integridade física.

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 484/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 90/2007)

Dispõe sobre a proibição da permanência de pessoas nos veículos automotores e

em motocicletas durante o abastecimento nos postos de combustíveis do Estado de
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Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida  a  permanência  de  pessoas  dentro  dos  veículos  e  em

motocicletas  durante  o  abastecimento  nos  postos  de  combustíveis  do  Estado  de

Minas Gerais.

Parágrafo único - Durante a realização do abastecimento, o motorista e os demais

passageiros  deverão permanecer  a no  mínimo 3m (três metros)  de  distância  dos

veículos que estiverem sendo abastecidos.

Art. 2º - Os proprietários dos postos de serviço de abastecimento de combustíveis

do Estado de Minas Gerais deverão afixar placas educativas nos estabelecimentos

informando a proibição a que se refere o art. 1º desta lei.

Art. 3º - O descumprimento do disposto nesta lei sujeitará os infratores às seguintes

penalidades:

I - advertência, na primeira ocorrência;

II  -  multa no valor  de 1.000 Ufemgs (mil  Unidades Fiscais  do Estado de Minas

Gerais), na segunda ocorrência;

III  -  multa  equivalente  ao  dobro  da  prevista  no  inciso  II,  nas  ocorrências

subseqüentes.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação:  A proibição da permanência  de pessoas dentro dos veículos  e em

motocicletas durante o abastecimento nos postos de combustíveis se faz necessária

visando  garantir  a  segurança  e  a  tranqüilidade  da  população.  Durante  o

abastecimento,  veículos  automotores e motocicletas emanam gases que possuem

alto potencial explosivo, assim como os outros líqüidos inflamáveis, que em contato

com uma fonte de ignição podem vir a causar acidentes. 

A  imprensa  tem  veiculado  notícias  sobre  o  assunto,  devido  às  constantes

ocorrências  de  acidentes,  que  infelizmente  têm  causado  várias  mortes,  fato  que

preocupa cidadãos, autoridades, proprietários de postos e funcionários. 

Conto com o apoio dos nobres colegas nesta iniciativa.
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-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 485/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 91/2007)

Dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais com o objetivo de estimular, criar e

amparar entidades públicas atuantes nas áreas de saúde, educação e assistência

social no Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Ficam estabelecidas normas de incentivo fiscal às pessoas jurídicas que

ampararem entidades públicas atuantes nas áreas de saúde, educação e assistência

social no Estado.

I - Considera-se amparo todo e qualquer estímulo que vise à criação, à ampliação,

à reestruturação e à manutenção, de ordem material,  a qualquer entidade pública

relacionada no art. 2º desta lei.

II - Serão estabelecidos em regulamento os requisitos e as condições exigidos para

que as  entidades  públicas  atuantes  nas áreas de  saúde,  educação  e  assistência

social recebam os benefícios desta lei.

Art. 2º - Poderão ser beneficiadas por esta lei as entidades públicas atuantes em

hospitais e maternidades, hospitais psiquiátricos, asilos, orfanatos, creches, centros

de reabilitação para  menores,  centros  educacionais  para crianças autistas  e para

portadores da síndrome de Down e escolas públicas.

Parágrafo  único  -  Somente  poderão  ser  beneficiadas  pelos  incentivos  desta  lei

entidades públicas, sendo vedada a concessão de incentivo às entidades particulares

e com fins lucrativos.

Art. 3º - Os contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de

Mercadorias  e  sobre  Prestações  de  Serviços  de  Transporte  Interestadual  e

Intermunicipal e de Comunicação - ICMS - que ampararem financeiramente entidades

públicas atuantes nas áreas de saúde, educação e assistência social poderão deduzir

do  valor  do  imposto  devido  mensalmente  os  recursos  aplicados  nas  entidades

cadastradas, na forma e nos limites estabelecidos por esta lei.
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§ 1º - a dedução será efetivada a cada mês, não podendo exceder a 4% (quatro por

cento) do valor do ICMS devido no período,  até atingir  o  valor  total  dos recursos

dedutíveis.

§ 2º - A dedução somente poderá ser iniciada pelo contribuinte trinta dias após o

efetivo repasse dos recursos às entidades.

Art. 4º - A soma dos recursos do ICMS disponibilizados pelo Estado para efeito do

art.  3º não poderá exceder,  relativamente ao montante da receita líquida anual do

imposto, aos seguintes percentuais:

I - 0,15% (zero vírgula quinze por cento) no exercício de 1998;

II - 0, 20% (zero vírgula vinte por cento) no exercício de 1999;

III - 0,25% (zero vírgula vinte e cinco por cento) no exercício de 2000;

IV - 0,30% (zero vírgula trinta por cento) no exercício de 2001 e seguintes.

Parágrafo  único  -  Atingido  o  limite  previsto  neste  artigo,  o  amparo  à  entidade

aprovado deverá guardar o exercício fiscal seguinte para receber o incentivo.

Art.  5º  -  O  contribuinte  com débito  tributário  inscrito  em dívida  ativa  até  31  de

dezembro de 1996 poderá quitá-lo com desconto de 30% (trinta por cento) desde que

ampare financeiramente entidade pública atuante nas áreas de saúde e educação,

nos termos deste artigo.

§  1º  -  Para  obter  o  benefício  previsto  no  "caput"  deste  artigo,  o  contribuinte

apresentará requerimento à Secretaria de Estado de Fazenda e, no prazo de cinco

dias  do  seu  deferimento,  deverá  efetuar  o  recolhimento  do  valor  obtido  após  o

desconto, nestas condições:

I  -  70%  (setenta  por  cento)  serão  recolhidos  por  meio  de  Documento  de

Arrecadação Estadual - DAE -, observada a legislação sobre o pagamento de tributos

estaduais;

II - 30% (trinta por cento) serão repassados diretamente pelo contribuinte à entidade

previamente aprovada por meio de cheque nominal depositado em conta bancária de

que esta seja titular, observadas, ainda, outras condições inscritas em regulamento.

§  2º  -  Os  recolhimentos  que  estão  dispostos  no  parágrafo  anterior  poderão,  a

critério da Secretaria de Estado de Fazenda, ser efetuados parceladamente, na forma

e no prazo previstos em regulamento.
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§ 3º - A apresentação do requerimento a que se refere o § 1º deste artigo importa

na confissão do débito tributário.

§ 4º  -  O disposto neste  artigo  não se aplica ao crédito inscrito  em dívida ativa

decorrente de ato praticado com evidência de dolo, fraude ou simulação pelo sujeito

passivo.

Art. 6º - Não farão parte desta lei as microempresas e as empresas de pequeno

porte de que trata o Anexo X do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº

38.104, de 28 de junho de 1996.

Art.  7º  -  Para  receber  apoio  financeiro com recursos provenientes  da  aplicação

desta lei, a entidade deverá ser previamente aprovada pela Secretaria de Estado de

Saúde, ou pela Secretaria de Estado de Educação, ou pela Secretaria de Estado de

Trabalho e Assistência Social, conforme a natureza da entidade.

§ 1º - Apresentada a qualquer uma das Secretarias citadas no "caput" deste artigo,

a entidade será apreciada por comissão técnica, no prazo e na forma estabelecidos

em regulamento.

§  2º  -  Terá  prioridade  para  exame  a  entidade  que  contenha  a  intenção  do

contribuinte em apoiá-la financeiramente.

§ 3º  -  É vedada a concessão do incentivo previsto nesta lei  a entidade fora do

Estado.

Art. 8º - O contribuinte ou a entidade que utilizar indevidamente os benefícios desta

lei, mediante fraude ou dolo, fica sujeito a:

I - multa correspondente a duas vezes o valor que deveria ter sido efetivamente

aplicado ao amparo, sem prejuízo de outras sanções civis, penais ou tributárias;

II - pagamento da dívida tributária de que trata o "caput" do art. 5º acrescida dos

encargos previstos em lei.

Art.  9º  -  As  entidades públicas atuantes nas áreas de  saúde e  educação terão

acesso, em todos os cíveis, à documentação referente ao benefício instituído por esta

lei.

Art.  10  -  Os  procedimentos  necessários  ao  fiel  cumprimento  desta  lei  serão

regulamentados pelo Poder Executivo no prazo de sessenta dias contados da data de

sua publicação.
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Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Objetiva este projeto de lei conceder incentivos fiscais para estimular a

criação e o amparo de entidades públicas atuantes nas áreas de saúde e educação

em Minas Gerais.

Ao estabelecer que os contribuintes do ICMS podem deduzir do valor do imposto

devido mensalmente os recursos aplicados em entidades públicas que atuam nas

áreas de saúde e educação, o projeto tem largo alcance social: beneficia, ao mesmo

tempo, o doador e o recebedor.

É de amplo conhecimento o fato de que as mencionadas entidades padecem de

crônica falta de recursos, convivendo com dificuldades desafiadoras, governo após

governo. Ao criar uma fonte alternativa de recursos para elas, este projeto de lei vem

ao encontro das aspirações humanitárias mais genuínas do povo mineiro, sempre

solícito com seus semelhantes. Dessa forma, o poder público e, em especial, esta

Casa não podem furtar-se ao apelo desta nobre causa.

Pela oportunidade,  contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 486/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 92/2007)

Estabelece normas de fiscalização nos postos de fiscalização da Receita Estadual.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o agente da Polícia Militar, dos postos de fiscalização de estradas da

Secretaria de Estado da Fazenda, obrigado à identificar na nota fiscal o condutor da

carga.

Parágrafo único - A identificação de que trata o artigo deverá conter os seguintes

dados:

I - nome do condutor;

II - número da Carteira de Identidade;
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III - placa do veículo e do Renavam;

IV - número da Carteira Nacional de Habilitação.

Art. 2º - No caso de notas fiscais de estabelecimentos de outros Estados nas quais

o documento fiscal não tenha campo próprio, nos termos desta lei, os dados a que se

refere o artigo deverão ser apostos no verso da via nota fiscal,  que é retida pela

fiscalização.

Art. 3º - As autorizações emitidas pelas Administrações Fazendárias para confecção

de notas fiscais serão feitas com as alterações do Anexo desta lei.

Art.  4º-  As  empresas  que  deixarem  de  preencher  os  dados  no  campo  próprio

constante no Anexo desta lei ficam sujeitas a multa de 60 Ufmgs (sessenta Unidades

Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  5º - Os recursos financeiros das multas de que trata o artigo anterior  serão

utilizados no combate ao roubo de cargas.

Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  de  lei  tem  o  objetivo  de  criar  mais  uma  forma  de

intimidação do roubo de cargas no Estado. 

Hoje uma carga que é roubada passa pelos postos de fiscalização fazendária do

Estado, com a nota fiscal e origem, que é carimbada, após a retenção de uma via.

Ao  se  determinar  que,  em  campo  próprio  ou  no  verso  da  nota  fiscal,  seja

identificado o condutor da carga, passamos a ofertar à polícia pista concreta do roubo

da carga e do veículo.

Com muita freqüência, a polícia tem detectado a passagem de determinada carga

roubada pelo posto de fiscalização fazendário.

Sendo assim e verificando que esses dados muito contribuirão para coibir grande

parcela de roubos de carga em Minas Gerais, peço a meus pares o apoio necessário

à aprovação desta matéria.

Anexo

(a que se refere o art. 3º)

Condutor:
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Cart. Nac. Carteira de Placa nº Renavam nº Visto do PM

Habilitação nº Identidade nº

-  Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Segurança Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 487/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 53/2007)

Torna obrigatório o oferecimento pelo Estado da vacina de prevenção ao combate

do câncer de colo de útero - HPV.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos de saúde da rede pública estadual ficam obrigados a

fornecer, gratuitamente, às mulheres cuja renda mensal seja igual ou inferior a cinco

salários mínimos, vacina para a prevenção de infecção por HPV (Paplomavírus- da

família Papovariidade) .

Parágrafo  único  -  Nos  Municípios  onde  tenha  se  efetivado  o  processo  de

municipalização das ações de saúde, o atendimento poderá ser feito por meio da

respectiva secretaria, mediante convênio.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de um ano contado da

data de sua publicação, ou no ano fiscal seguinte ao de sua publicação.

Art.  3º  -  O  Estado  realizará  campanhas  periódicas  de  esclarecimento  sobre  a

doença, seu modo de transmissão e a importância da vacinação.

Art. 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão por conta de:

I - repasses da Secretária de Saúde; 

II - dotação consignada no Orçamento do Estado, conforme a Lei Complementar nº

101, de maio de 2000, se necessário;

III - outras fontes.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O câncer do colo útero é doença que se desenvolve lentamente e não

apresenta sintomas na fase inicial. Quanto mais rapidamente for diagnosticado, maior
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é  a  chance  de  recuperação  da  mulher  e  menores  serão  as  complicações  no

tratamento. 

Algumas infecções cérvico-vaginais de transmissão sexual estão relacionadas com

desenvolvimento da doença, bem como o fumo, condições de vida, promiscuidade e

início precoce da atividade sexual.

Alguns tipos de HPV oferecem risco de progressão para malignidade, ou seja, o

câncer de colo de útero.

A vacina previniu contra os casos não cancerígenos e em 70% os casos de alto

risco, estimulando a produção de anticorpos específicos para cada subtipo de HPV.

No desenvolvimento da vacina conseguiu-se identificar a parte principal do DNA do

HPV que o codifica para a fabricação do capsídeo viral (parte que envolve o genoma

do vírus). Testes preliminares mostraram induzir fortemente a produção de anticorpos

quando administradas em humanos.

Conforme o - Instituto Nacional de Câncer - Inca -, o tratamento completo custa

cerca de R$820,00 e dura seis meses. Afirma-se que de 50 a 80% das mulheres

sexualmente  ativas  serão  infectadas  por  um  ou  mais  tipos  de  HPV  em  algum

momento de suas vidas.

Já existem postos de coleta de exames preventivos ginecológicos do Sistema Único

de Saúde (SUS) em todos os Estados, o que facilita a distribuição da vacina, por meio

de repasse financeiro.

A saúde é  direito  fundamental  do  ser  humano,  devendo o  Estado promover  as

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. O dever do Estado de garantir a

saúde consiste  na  formulação e  execução de políticas  econômicas  e  sociais  que

visem à redução dos riscos de doença. A Constituição do Estado de Minas Gerais, em

seu art. 186, determina: "A saúde é direito de todos, e a assistência a ela é dever do

Estado, assegurada mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação

do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações

e aos serviços para sua promoção, proteção e recuperação".

Essa propositura visa obrigar os estabelecimentos de saúde e também os postos de

atendimento do Estado e dos Municípios a fornecer, às mulheres que percebam até

cinco salários mínimos, vacina para a prevenção de infecção por HPV.
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Conforme previsto nos arts. 61, XVIII, e 62, XX, XXV, ambos da Constituição do

Estado de Minas Gerais, compete à Assembleia Legislativa matéria de competência

concorrente comum prevista nos arts. 24 e 23 da Constituição da República, e ainda,

a competência para autorizar celebração de convênio pelo Governo o Estado com

entidade de direito público ou privado e ratificar o que, por motivo de urgência ou de

interesse público,  for  efetivado sem essa autorização,  desde que encaminhado à

Assembleia Legislativa nos 10 dias úteis subsequêntes à sua celebração.

O prazo de um ano estipulado para o Poder  Executivo regulamentar tal  lei  tem

fundamento nos princípios do Direito Tributário, da Lei de Responsabilidade Fiscal e

do  princípio  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  para  que  o  Executivo  tenha

possibilidade de elaborar seu projeto orçamentário, incluindo, se necessário, verbas

decorrentes deste projeto de lei.

A proposta encontra amparo no art. 186 da Constituição Estadual e está embasada

nos arts. 196 a 198 da Carta Magna.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 488/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.286/2008)

Dispõe  sobre  a  proibição  do  uso de  telefone celular  nas  Escolas  Estaduais  do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica proibido o uso do telefone celular  nas salas  de aula  das escolas

públicas estaduais.

Art.  2º  -  Caberá  ao  Poder  Executivo  regulamentar  esta  lei  a  partir  de  sua

publicação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O objetivo do projeto é assegurar a essência do ambiente escolar,

onde a atenção do aluno deve estar 100% direcionada aos estudos, na fixação do

aprendizado passado pelos professores, sem que nada possa competir ou desviá-los
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desse  objetivo.  O  uso  do  telefone  celular  compromente  o  desenvolvimento  e  a

concentração dos alunos.

Algumas escolas particulares já adotaram a proibição do aparelho celular em sala

de  aula,  evitando  problemas  em  razão  do  uso  inadequado  deste  meio  de

comunicação, como, por exemplo, os jogos e o envio de mensagens de texto, os

chamados torpedos, entre os alunos.

Manter os celulares desligados é questão de educação e respeito aos professores,

porém, muitos alunos não conseguem ficar sem seus aparelhos, tamanho é o apego

e a atenção dispensada ao telefone, não resistindo a atender uma ligação.

Por  sua  importância,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Educação para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 489/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.217/2008)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  instituir  o  programa  Escola  Albergue  -  Turismo

Estudantil e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a insti tuir o programa Escola Albergue -

Turismo Estudantil.

Art.  2º  -  O programa consiste em transformar,  durante as  férias escolares, uma

escola  da  rede  estadual  de  ensino  dos  Municípios  onde  existam  estâncias

hidrominerais em albergue, para receber estudantes que tenham interesse no lazer

ou no turismo da estância. 

§ 1º - As escolas selecionadas para servir de albergue deverão manter condições

mínimas  de  acomodação,  oferecendo  local  próprio  para  dormitório,  refeitório,

vestuário, banho e higiene pessoal, mediante a cobrança de valores módicos, que

serão inteiramente empregados na manutenção do albergue.

§ 2º - Os valores cobrados pela escola albergue em contraprestação à hospedagem

oferecida  serão  administrados  pela  Associação  de  Pais  e  Mestres  -  APM  -  da

respectiva escola. 
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Art.  3° -  Serão  beneficiados  pelo  programa  os  estud antes  de  todo  o  país

regularmente  matriculados  no  ensino  fundamental,  médio  ou  superior,  que  se

inscreverem previamente no programa. 

Parágrafo único - No programa terão prioridade os alunos formandos, em qualquer

nível de ensino de escolas da rede estadual de ensino. 

Art. 4° - O programa tem como finalidade: 

I - fomentar o lazer e o turismo nas estâncias hidrominerais do Estado de Minas

Gerais; 

II  -  difundir  a  história,  a  tradição,  a  cultura,  a  hospitalidade  e  as  belezas  das

estâncias; 

III - oferecer acomodações acessíveis aos estudantes que programarem suas férias

nas estâncias do Estado. 

Art.  5º  -  Fica  o  governo  do  Estado  autorizado  a  celebrar  convênios  com  as

Prefeituras dos Municípios classificados como estâncias, a fim de firmar parceria para

viabilizar esse programa. 

Art. 6º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 180 (cento e oitenta)

dias, a contar da data de sua publicação. 

Art.  7º  -  As  despesas  decorrentes  da  execução  desta  lei  correrão  à  conta  de

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação: O objetivo do projeto é estimular o lazer e o turismo nos Municípios

classificados como estâncias no Estado, por meio da oferta de acomodações a baixo

custo para os estudantes que desejem conhecer esses Municípios. 

O turismo como atividade sustentável é um conceito que se difunde nos Municípios

prioritários para o desenvolvimento do turismo, destacando-se aqueles classificados

como  estâncias,  tais  como  Araxá,  Caldas,  Cambuquira,  Caxambu,  Fervedouro,

Jacutinga, Lambari, Monte Sião, Passa Quatro, Patrocínio, Poços de Caldas e São

Lourenço, entre outros. 

Certamente,  a disponibilidade de uma escola-albergue para  o turismo estudantil
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trará benefícios ao desenvolvimento do turismo nas estâncias do Estado, geração de

novos postos de emprego e oportunidade de intercâmbio cultural para os estudantes. 

Por  sua  importância,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 490/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 2.216/2008)

Institui  o  Programa Jovem  Universitário  -  Educação  com  Trabalho  e  dá  outras

providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica instituído, no âmbito do Estado, o P rograma Jovem Universitário -

Educação com Trabalho.

Art.  2º  -  O  programa consiste  em  oferecer  oportunidade  de  acesso  ao  ensino

superior  e  estágio  na  área cursada,  nos termos da legislação federal  aplicável  à

espécie,  aos  egressos  do  ensino  médio,  aprovados  em  processo  seletivo  para

ingresso  em  instituição  de  ensino  superior,  em  empresas  públicas  ou  privadas,

mediante contraprestação. 

Parágrafo único - As empresas que aderirem ao programa e oferecerem vagas de

estágio  se  comprometerão  a  financiar  os  estudos  em  nível  superior  de  seus

estagiários.

Art. 3° - São beneficiários do programa os jovens, na faixa etária de dezessete a

trinta e cinco anos, que tenham concluído o ensino médio com a melhor média de

aprovação, obtida pela ponderação das médias dos três anos de estudo secundário. 

Art. 4° - O programa tem como finalidade: 

I - oferecer possibilidade de acesso ao ensino superior a uma parcela de jovens do

Estado que estariam excluídos desse nível de aprendizado; 

II - incentivar a participação da iniciativa privada na qualificação do profissional para

o  ingresso  no  mercado  de  trabalho,  de  forma  a  melhorar  as  condições  para  o

desenvolvimento do Estado; 

III - estimular o melhor desempenho do aluno do ensino médio público mediante o
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incentivo a melhores colocações; 

IV - constituir-se em instrumento de motivação do jovem e de combate às práticas

da violência. 

Art. 5º - Fica o governo do Estado autorizado a firmar convênios com empresas e

demais instituições interessadas em participar do programa na qualidade de parceiro. 

Art.  6º  -  A relação  das  instituições  de  ensino  superior  privadas,  fundações  ou

autarquias  públicas  participantes  do  programa será  organizada  mediante  seleção

pública.

Art.  7º  -  A inscrição  no  programa se  dará  mediante  apresentação  do  histórico

escolar e do comprovante de aprovação em processo seletivo para o ingresso em

instituição conveniada para o programa.

Art. 8º - O Poder Executivo definirá o órgão competente para acompanhamento e

fiscalização do programa.

Art. 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e oitenta dias,

a contar da data de sua publicação. 

Art.  10  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão à conta  das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação:  O  objetivo  do  projeto  é  oferecer  aos  jovens  desprivilegiados

economicamente e com bom histórico escolar perspectivas para a continuidade dos

estudos e a adequada qualificação profissional.  O programa Jovem Universitário -

Educação com Trabalho, visa atender aos jovens, entre 17 e 35 anos, que estejam

cursando ou pretendam cursar universidades privadas, fundações ou autarquias no

Estado, e, por estarem desempregados ou subempregados, carecem de condições

financeiras  para  custear  sua  graduação,  terminando  por  ver  frustado o  sonho  de

cursar uma faculdade, progredir e obter sucesso na vida. A iniciativa vem ao encontro

da  necessidade  de  formulação  de  políticas  públicas  voltadas  para  a  juventude.

Embora o programa em tese pretenda, diretamente, proporcionar a continuidade da

educação profissional  ao jovem carente, há que mencionar os efeitos indiretos do
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programa, qual seja o combate às práticas de violência. A experiência profissional é

fator imprescindível para uma boa colocação no trabalho, e, lamentavelmente, isso

está cada vez mais difícil de se obter. A globalização requer aprimoramento contínuo

por meio de pesquisas e cursos especializados aliados à experiência de trabalho. 

Cabe ao poder público viabilizar condições para estimular as empresas, juntamente

com as universidades, a atender as necessidades desses jovens cidadãos, o que,

antes  de  ser  uma  ação  política  social,  deve  ser  visto  como  investimento  em

desenvolvimento,  na medida em que possibilita a qualificação para o mercado de

trabalho  sintonizando  o  estudo  do  jovem  com  a  realidade  deste  mercado  e

oferecendo-lhe  a  oportunidade  de,  enquanto  estuda,  ir  aperfeiçoando  sua  prática

profissional. 

Por  sua  importância,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 491/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 52/2007)

Concede  isenção  do  pagamento  do  Imposto  sobre  a  Propriedade  de  Veículos

Automotores - IPVA -, na hipótese que especifica, e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica o proprietário de veículo automotor novo, movido exclusivamente a

álcool, adquirido no período compreendido entre a data da publicação desta lei e 31

de dezembro  de 2000,  isento  do  pagamento  do  Imposto  sobre  a  Propriedade de

Veículos Automotores - IPVA -, nos exercícios de 1999, 2000 e 2001.

§ 1º - Para os efeitos desta lei, considera-se novo o veículo sem uso, até a sua

saída promovida por revendedor ou diretamente do fabricante ao consumidor final.

§  2º -  O Poder  Executivo disciplinará em regulamento as formalidades a serem

observadas para a concessão do benefício.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.
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Justificação:  A  proposta  ora  apresentada  tem  por  escopo  conceder,  para  os

exercícios  de  1999,  2000  e  2001,  a  isenção  do  IPVA,  relativa  aos  veículos

automotores  novos,  movidos  exclusivamente  a  álcool,  adquiridos  no  período

compreendido entre a data da publicação da lei e 31/12/2000.

A medida objetiva fomentar o uso do veículo a álcool,  contribuindo, ainda,  para

estimular o desenvolvimento do setor  alcooleiro e ampliando, em conseqüência, a

oferta de emprego aos trabalhadores rurais.

A retomada da fabricação e das vendas de veículos  movidos a álcool  permitirá

maior circulação de uma frota que não polui o meio ambiente e o soerguimento do

Proálcool, evitando a importação de petróleo e contribuindo para o desenvolvimento

de tecnologia avançada para a produção de veículos a álcool.

A  implantação  pelo  Governo  do  Estado  de  uma  política  para  o  agronegócio

sucroalcooleiro,  somada  a  incentivos  fiscais  à  produção  de  veículos  a  álcool,

proporcionando  linhas  especiais  de  crédito  e  a  promoção  de  divulgação  dos

programas de apoio ao uso do álcool é fundamental para o êxito econômico no setor.

Tendo em vista a natureza da matéria e os futuros resultados quanto ao emprego, à

renda  e  à  qualidade  do  meio  ambiente,  venho  solicitar  aos  nobres  pares  que  a

apreciação da proposição se faça em caráter de urgência.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 492/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 51/2007)

Atribui ao Estado a obrigação de fornecer medicamentos às pessoas carentes que

especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Os estabelecimentos de saúde da rede pública estadual ficam obrigados a

fornecer, gratuitamente, às pessoas cuja renda mensal seja igual ou inferior a dois

salários mínimos, remédios de uso contínuo e continuado necessários à prevenção e

à recuperação da saúde.

Parágrafo  único  -  Nos  Municípios  onde  tenha  se  efetivado  o  processo  de

municipalização das ações de saúde, o atendimento poderá ser feito por meio da
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respectiva secretaria, mediante convênio.

Art.  2º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de sessenta dias a

partir de sua vigência.

Art. 3º - As despesas com a execução desta lei correrão por conta de repasses do

SUS e das dotações orçamentárias próprias, suplementares, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A saúde  é  direito  fundamental  do  ser  humano,  devendo  o  Estado

promover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

O dever  do Estado de garantir  a  saúde consiste na formulação e  execução de

políticas econômicas e sociais que visem à redução dos riscos de doença.

A Constituição do Estado de Minas Gerais, em seu art. 186, determina: "A saúde é

direito  de  todos,  e  a  assistência  a  ela  é  dever  do  Estado,  assegurada  mediante

políticas  sociais  e econômicas que visem à eliminação do risco de doenças e de

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua

promoção, proteção e recuperação".

Essa propositura visa a obrigar os estabelecimentos de saúde e também os postos

de  atendimento  do  Estado  e  dos  Municípios  a  fornecer  aos  aposentados  e

pensionistas, que percebam até dois salários mínimos como única fonte de renda, e

aos  deficientes  físicos  e  mentais,  medicamentos  de  uso  contínuo  e  continuado

necessários à prevenção e à recuperação da saúde.

A proposta encontra amparo no art. 186 da Constituição Estadual e está embasada

nos arts. 196 a 198 da Carta Magna.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Saúde e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 493/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 50/2007)

Altera a Lei nº 12.666, de 4 de novembro de 1997, que dispõe sobre a Política

Estadual de Amparo ao Idoso e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - A alínea “d” do inciso III do art. 5º da Lei nº 12.666, de 4 de novembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º- (...)

III - (...)

d)  incentivar  ações  que  ampliem  o  acesso  do  idoso  às  diferentes  áreas  do

conhecimento, no âmbito das universidades públicas estaduais, em especial:

1 - a criação de cursos e atividades de extensão direcionados ao público idoso;

2  -  a  flexibilização  dos  processos  seletivos  para  ingresso  do idoso  nos  cursos

seqüenciais de formação específica e de complementação de estudos, observada a

escolaridade  mínima  exigida  pela  legislação  pertinente  para  ingresso  em  cada

modalidade de curso;

3  -  a  abertura  de  vagas  em  disciplinas  regulares  dos  cursos  superiores  de

graduação, ficando a cargo da instituição a indicação, para cada período letivo, das

disciplinas  e  do  número  de  vagas  destinadas  ao  público  idoso,  bem  como  o

estabelecimento  de  critérios  de  apuração  das  condições  de  aproveitamento  do

interessado nas disciplinas oferecidas.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Na recente edição da Lei nº 10.741, de 2003, conhecida como Estatuto

do Idoso, o Governo Federal sinaliza com a disposição de cumprir o que já é uma

tendência no País: o tratamento digno ao idoso. O Estatuto garante direitos e prevê

deveres para melhorar a vida dos cidadãos com mais de 60 anos.

A discriminação contra idosos, incluindo a negativa de emprego por motivo de idade

passou a ser crime punível com seis meses a um ano de reclusão, mais multa.

No transporte coletivo interestadual devem ser reservadas duas vagas para idosos

que ganhem até dois salários mínimos, e observada a determinação já vigente, da

Constituição Federal, que garante transporte urbano gratuito para quem tem mais de

65 anos.

O Governo fica  responsável  por  criar  programas sociais  e de profissionalização

para o idoso; e em projetos habitacionais do Governo, 3% das unidades devem ser
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reservadas aos idosos. O Estatuto prevê, ainda, a concessão de um salário mínimo a

todos com idade superior a 65 anos. Antes, o benefício era dado somente a partir dos

67 anos e aos idosos considerados incapazes de prover sua subsistência. De acordo

com dados do IBGE, 64,2% do idosos são responsáveis pelo sustento da Casa.

O  Estatuto  prevê,  ainda,  que  os  concursos  e  processos  de  seleção  sejam

adequados para que empresas prestadores de serviços públicos tenham em seus

quadros pelo menos 20% de trabalhadores com mais de 45 anos de idade.

Nosso  projeto  busca  oferecer  ao  cidadão  com  idade  acima  de  60  anos  a

oportunidade  de  ingressar  nas  universidades  públicas  estaduais  sem  prestar

vestibular. Essa é uma forma de devolver ao idoso tudo o que ele já fez pelo País e

pela sociedade, trazendo, ainda, integração social e valorização pessoal.

Segundo o Estatuto do Idoso, em seu art.  9º,  “é obrigação do Estado garantir  à

pessoa idosa a proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de políticas sociais

públicas que permitam um envelhecimento saudável e em condições de dignidade”. E

o art. 25 do mesmo diploma legal prevê que “o poder público apoiará a criação de

universidade aberta para as pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e

periódicos, de conteúdo e padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura,

considerada a natural redução da capacidade visual”.

Consideramos que a aprovação de nosso projeto muito contribuirá para a efetiva

implantação dos direitos dos idosos no Estado.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 494/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 49/2007)

Concede isenção de pagamento de taxa relativa à renovação da Carteira Nacional

de Habilitação.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  concedida  a  isenção  do  pagamento  da  taxa  estadual  relativa  à

renovação  da  Carteira  Nacional  de  Habilitação  para  os  servidores  do  Corpo  de

Bombeiro Militar, Polícia Militar e Polícia Civil do Estado de Minas Gerais que tenham

como função conduzir viaturas oficiais.
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Art. 2º - Para que haja a isenção de que trata o “caput” do art. 1º será necessário:

I  -  que  o  servidor  possua  a  carteira  de  credenciamento  obtida  pelo  órgão

competente;

II - que o servidor participe, com freqüência de 100% (cem por cento) do curso de

direção defensiva;

III  -  que  o  servidor  realize  os  exames  médicos  exigidos  pelas  autoridades

competentes sob a responsabilidade de sua instituição.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de cento e vinte dias

contados da data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Considerando a medida extremamente justa, pretendemos beneficiar

os servidores do Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado

de  Minas  Gerais,  cujas  dificuldades  são  sobejamente  conhecidas.  São  esses

servidores profissionais  especializados para proteger  e defender  o povo do nosso

Estado, no trabalho difícil,  porém, edificante e benéfico para os mineiros. Convém

lembrar que a população do nosso Estado é que fica com o atendimento prejudicado,

devido ao número de servidores privados de exercer suas funções por  motivo de

pendência financeira para a renovação da Carteira Nacional de Habilitação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 495/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 48/2007)

Determina que o “Minas Gerais” - Diário Oficial do Estado - e demais publicações

legislativas sejam publicados pelo método braille, na forma que especifica.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - A Imprensa Oficial do Estado de Minas Ger ais deverá publicar no mínimo

1%  (um  por  cento)  da  tiragem  do  “Minas  Gerais”  e  das  demais  publicações

legislativas na escrita braile.

Parágrafo único -  Publicações legislativas são aquelas  que têm como conteúdo
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normas,  resoluções,  decretos  ou  regulamentos  expedidos  tanto  pelo  Poder

Legislativo quanto pelos Poderes Judiciário e Executivo.

Art. 2° - A distribuição do “Minas Gerais” e das de mais publicações impressas em

braile poderá obedecer a critérios especiais em razão da necessidade específica da

comunidade local,  desde que se garanta sua distribuição nas bancas de jornais e

revistas e em outros locais que distribuam o Diário Oficial impresso a tinta.

Art. 3º - O Estado encaminhará um exemplar de cada publicação em braile para os

Municípios que o solicitarem.

Art.  4º  -  As  despesas decorrentes da execução desta lei  correrão por  conta  de

dotações orçamentárias próprias.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Intensificando  nossa  pesquisa,  deparamos  com  o  projeto  que  ora

apresentamos,  já  aprovado pela  Assembleia  Legislativa  do  Estado de São Paulo,

apresentado por parlamentar com a mesma formação e os mesmos princípios que

norteiam nosso mandato coletivo, o que nos sensibilizou sobremaneira, levando-nos

a apresentá-lo, com mínima alteração, aos nossos pares.

Este projeto é de tamanha relevância para uma parcela da população que tem o

acesso restringido ou até mesmo inteiramente negado às informações de Estado. É

uma proposta simples e clara, que enriquece e torna mais nobre e frutífera a missão

de legislar.

A proposição favorece a recepção, pela sociedade, da mensagem contida nas leis,

em geral complicadas e excessivamente técnicas, por permitir que qualquer cidadão,

sem  restrições,  leia  as  normas  que  pretendemos  sejam  criadas.  E  permite,  por

extensão,  que  todos  os  documentos  oficiais,  depois  da  aprovação  deste  projeto,

sejam lidos e compreendidos pelos cidadãos que necessitam de linguagem especial

para fazê-lo, neste caso, o braile, destinado aos portadores de deficiência visual.

Os  portadores  de  deficiência  visual  encontram  uma  verdadeira  barreira  para

defender  seus  direitos,  a  barreira  da  desinformação,  ocasionada  pela  falta  de

publicações na escrita braile.

A  publicação  de  documentos  oficiais,  leis,  decretos,  portarias  e  demais
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regulamentos na escrita braile é muito restrita, o que ocasiona uma grande lacuna na

divulgação dessas determinações, que são imprescindíveis ao cidadão.

Onde conseguir uma Constituição Estadual, uma portaria da Secretaria de Saúde

ou um edital ou resultado de um concurso para emprego público na escrita braile?

A resposta a essa pergunta poderá ser a indicação de uma instituição específica,

que geralmente não possui um acervo grande de obras nem tal documentação na

escrita braile, devendo o portador de deficiência visual recorrer a amigos e parentes

para tomar conhecimento da informação.

Se  queremos  que  o  portador  de  deficiência  visual  se  integre  socialmente,  seja

independente,  se  insira  no  mercado  de  trabalho,  é  necessário  oferecer  os  meios

adequados para que ele se desenvolva e aja na sociedade.

Este projeto de lei objetiva desenvolver uma comunicação efetiva com o portador de

deficiência  visual,  colocando  à  sua  disposição  documentos  oficiais  que  são

indispensáveis para o exercício da cidadania.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 496/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 47/2007)

Isenta do pagamento da tarifação de transporte os portadores de doenças renais

crônicas e pacientes de hemodiálise nas linhas intermunicipais administradas pelo

Departamento Estadual de Rodagem - DER.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1° - Ficam isentos do pagamento da tarifação d e transporte os portadores de

doenças  renais  crônicas  e  pacientes  de  hemodiálise  nas  linhas  intermunicipais

administradas pelo Departamento Estadual de Rodagem - DER.

Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: É papel do Estado a prestação de assistência à saúde em todos os

seus aspectos, logo, o amparo aos doentes renais com subsídios merece destaque.
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Tendo em vista os argumentos apresentados, solicitam-se o apoio e as sugestões

dos demais Deputados.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 497/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 46/2007)

Dispõe sobre a instalação de placas educativas de trânsito nos estacionamentos de

veículos  dos  estabelecimentos  industriais,  comerciais,  rodoviárias,  aeroportos,

particulares e às margens das rodovias estaduais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituída a obrigatoriedade de instalação de placas educativas nos

estacionamentos  de  veículos,  pagos  ou  não,  nos  estabelecimentos  industriais,

comerciais,  rodoviárias,  aeroportos,  particulares  e  às  margens  das  rodovias

estaduais.

§ 1º  -  Entende-se por estabelecimento industrial  e  comercial  fábricas, “shopping

centers”,  galerias,  supermercados,  lojas  de  material  de  construção,  postos  de

gasolina, instituições financeiras e similares.

§ 2º -  Nas placas educativas deverão constar informações aos pedestres e aos

condutores de veículos sobre travessia de pedestres na faixa de segurança, redução

da velocidade na entrada e  na saída  do  estacionamento  e utilização do cinto  de

segurança.

§ 3º - Os estabelecimentos empresariais situados às margens das rodovias, que

mantêm estacionamentos de veículos, deverão colocar placas educativas contendo

informações aos condutores de veículos e aos pedestres sobre o que dispõe o § 2º

deste artigo, a indicação para a travessia da rodovia, a obrigatoriedade da utilização

de passarelas e a proibição do uso de aparelho celular, estando o usuário na direção.

Art. 2º - As placas educativas a que se refere o art. 1º e seus parágrafos deverão

ser  instaladas  em  locais  de  fácil  visibilidade  nas  entradas,  saídas,  esquinas  e

cruzamentos dos estacionamentos, proporcionando aos condutores e pedestres sua

leitura, para a prevenção de acidentes de trânsito.

Art.  3º  -  O não-cumprimento desta lei  implicará multa de 50 Ufemgs (cinqüenta
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Unidades Fiscais do Estado de Minas Gerais).

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  poderá  regulamentar  esta  lei  para  o  seu  fiel

cumprimento.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O objetivo desta proposição é tornar as normas do trânsito acessíveis

a todos os condutores e pedestres, para sua maior segurança, pois só através de

uma campanha educativa conseguiremos melhorar o dia-a-dia do trânsito. A maioria

dos acidentes se dão por  desrespeito às normas de trânsito,  tanto  por  parte  dos

condutores como por parte dos pedestres. Assim, acreditamos que, através de placas

educativas contendo os comandos  apresentados no projeto,  conseguiremos coibir

atitudes em desacordo com as normas. Às margens de nossas rodovias, cada vez

mais  instalam-se  estabelecimentos  comerciais,  empresas,  “shoppings”  e  outros

estabelecimentos  afins,  gerando  riscos  de  acidentes  devido  ao  grande  fluxo  de

veículos que entram e saem nesses locais. Desta maneira, as placas informativas,

indicando os locais de acesso, com certeza diminuirão a ocorrência de acidentes.

Ante o exposto e devido à relevância da proposta, conto com o apoio dos nobres

pares para sua aprovação.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 498/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 45/2007)

Dispõe  sobre  o  registro  de  crianças  e  adolescentes  em  condições  de  serem

adotados e de pessoas interessadas na adoção.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - O poder público manterá registro informatizado de crianças e adolescentes

em condições de serem adotados e de pessoas interessadas na adoção.

Parágrafo único - Será facultado ao Juizado da Infância e da Adolescência o acesso

ao registro de que trata este artigo.

Art. 2º - O poder público, por meio dos órgãos competentes, promoverá campanhas



1201
____________________________________________________________________________

e cursos objetivando derrubar preconceitos e mitos contrários à prática da adoção de

crianças com idade acima de 6 meses e de adolescentes.

Art. 3º - O poder público promoverá, previamente ao início do processo de adoção,

a preservação dos vínculos da criança e do adolescente com a família de origem.

Art.  4º  -  O  Poder  Executivo  regulamentará  esta  lei  no  prazo  de  noventa  dias

contados da data de sua publicação.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O abrigo de crianças e adolescentes em instituições de amparo é um

recurso  usado  nos  nossos  dias,  mas  encontra-se  totalmente  ultrapassado  e

decadente.  Apesar  de  o  Estatuto  da  Criança  e  do  Adolescente  assegurar  seus

direitos, definindo o Estado, a sociedade e a família como responsáveis por esses

direitos,  o  número  de  crianças  internadas,  no  abandono,  dentro  de  instituições  é

bastante  grande.  Dentro  dos  internatos,  o  que  se  conhece  é  a  falta  de  técnicos

habilitados que possam, no mínimo, dar um pouco de dignidade aos internos ou até

mesmo promover tentativas para a sua volta à família de origem.

Por outro lado, existe um grande entrave burocrático para uma possível  adoção

dessas crianças. O Poder Judiciário e as instituições não se afinam ou não têm o

interesse suficiente para agilizar e desemperrar o andamento dessas questões.

Um objetivo secundário, mas implícito, nesta proposição é acabar com preconceitos

injustificados e arraigados na população em geral, quanto às crianças e adolescentes

abandonados por suas famílias e internados em instituições privadas ou públicas.

Entretanto,  ressaltamos que o objetivo primordial  que se pretende atingir  com a

norma  proposta  é  diminuir  ou  até  mesmo  acabar  com  os  entraves  burocráticos

existentes  e  facilitar  a  realização  do  sonho  maior  de  inúmeras  crianças  e

adolescentes, ou seja, o encontro de uma família substituta. Ainda se pretende, com a

aprovação deste projeto, amenizar a situação de abandono vivida pelos internos nas

instituições, nos internatos e nos abrigos com a presença dos membros do Centro de

Apoio à Adoção nesses locais, para orientar no sentido de se humanizarem as ações

e os procedimentos dirigidos aos internos.
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Gostaríamos  de  lembrar  aos  nossos  nobres  pares  que  existem  centenas  de

pessoas  querendo  adotar  uma  criança  e  milhares  de  crianças  esquecidas  nas

instituições,  desejando  uma  família  substituta;  e  se  pudermos  contribuir  para  o

encontro  desses  segmentos  da  população,  estaremos  também  contribuindo  para

desmistificar  a  associação  errônea  que  se  faz  entre  adoção  e  fracasso.  Existem

dificuldades,  sim,  mas  não  muito  maiores  que  aquelas  percebidas  nas  famílias

biológicas;  e  achamos  que  as  dificuldades  não  representam  quase  nada  quando

comparadas à solidão, ao sofrimento e ao desamparo de uma criança abandonada.

Por tudo isso, peço aos meus nobres colegas que reflitam e votem pela aprovação

desta matéria.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e do Trabalho para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 499/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 36/2007)

Dispõe sobre o período de cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos

Automotores - IPVA - e altera a Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - A cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores -

IPVA - obedecerá à escala prevista nesta lei e ao que dispuser a sua regulamentação.

Parágrafo único - Os veículos com placas de final 1 (um), 2 (dois) e 3 (três) pagarão

o imposto no mês de março; os com placa de final 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis), no

mês de abril; os com placa de final 7 (sete), 8 (oito), 9 (nove) e 0 (zero), no mês de

maio.

Art. 2º - A cobrança de que trata esta lei, na forma prevista no parágrafo único do

seu art. 1º, dar-se-á a partir do ano seguinte ao da data de sua publicação, observado

o que dispuser seu regulamento.

Art. 3º - O art. 9º da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica acrescido dos

seguintes parágrafos:

“Art. 9º - (...)

§  1º  -  É  assegurado  ao  contribuinte  a  apresentação  de  recurso  no  caso  de

discordância  do  valor  da  base  de  cálculo,  no  prazo  de  trinta  dias  contados  da
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publicação das tabelas.

§ 2º  -  Publicada a decisão do recurso,  após a data do vencimento da primeira

parcela ou da cota única com desconto, terá o contribuinte o prazo de quinze dias

contados  da  publicação  para  o  pagamento,  sendo-lhe  assegurados  os  benefícios

previstos no art. 11 desta lei.”.

Art. 4º - O art. 10 da Lei nº 12.735, de 30 de dezembro de 1997, fica acrescido do §

2º, passando o parágrafo único a § 1º:

“Art. 10 - (...)

§ 2º - Fica o Poder Executivo autorizado a reduzir a alíquota do Imposto sobre a

Propriedade de Veículos Automotores - IPVA - prevista no inciso III deste artigo para

até 1% (um por cento).”.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  A  cobrança  do  IPVA  escalonada  nos  moldes  propostos  se  faz

necessária. Administrativamente, medida semelhante tem sido adotada ao longo dos

anos, gerando expectativa no contribuinte quanto à permanência, ou não, da regra.

Por  outro lado,  observa-se que há períodos,  como o início de ano,  em que os

gastos dos pais de família são acentuados com matrícula escolar, material didático e

IPTU, entre outros. As despesas com o IPVA acarretam acumulação desses gastos e

dificultam o seu pagamento.

É necessário estabelecer regras claras, que não venham a sofrer alterações a cada

momento quanto à época de recolhimento de tributos e que não gerem dificuldades

para o contribuinte, o que se pretende por meio deste projeto de lei.

Assim, contamos com o apoio de nossos pares à aprovação desta justa proposição.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Fiscalização Financeira

para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 500/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 65/2007)

Torna obrigatória a orientação de segurança aos passageiros do transporte coletivo

intermunicipal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:
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Art. 1º - É obrigatória a prestação de informações referentes a procedimentos de

segurança em caso de acidente com passageiros das linhas de transporte coletivo

intermunicipal, de característica rodoviária.

Art. 2º - O descumprimento do disposto nesta lei acarretará as sanções previstas na

legislação que disciplina os contratos de concessão e permissão de serviços públicos.

Art. 3º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 90 dias contados da

data de sua publicação.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O transporte rodoviário predomina no País, e um grande número de

pessoas percorre as estradas brasileiras. As estatísticas a respeito de acidentes com

veículos mostra uma incidência considerável de ônibus sinistrados, com vítimas fatais

ou gravemente feridas. Nesses casos, a rapidez no procedimento de saída do veículo

acidentado pode ser  decisiva para tornar o socorro mais  eficaz.  Infelizmente,  nos

transportes rodoviários coletivos,  não são fornecidas aos passageiros  informações

sobre as saídas e os equipamentos de emergência, como se faz nos aviões e nos

trens.

O objetivo deste projeto de lei é estender aos passageiros dos ônibus orientações

que podem ajudar a salvar muitas vidas, sem onerar as empresas concessionárias. O

próprio motorista pode repassar as informações propostas ou, se o ônibus dispuser

de  sistema de som,  a  mensagem  poderá  ser  gravada e  transmitida  no  início  da

viagem.

Trata-se  de  um procedimento  simples,  mas que  muito  contribuirá  para  tornar  a

viagem mais segura, oferecendo maior tranqüilidade aos passageiros.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Transporte e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 501/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 54/2007)

Dispõe sobre a inclusão de disciplina na grade curricular  do ensino médio e dá

outras providências.
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A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º - Fica incluído na grade curricular  do ensino médio  conteúdo referente à

literatura mineira.

Art. 2º - A série em que a matéria será incluída será definida pelo órgão competente

da Secretaria de Estado de Educação.

Art.  3º  -  As  despesas  decorrentes  da  aplicação  desta  lei  serão  cobertas  por

recursos orçamentários próprios, suplementados, se necessário.

Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Vivemos em Minas Gerais um desafio. Em alguns lugares, ocorre um

verdadeiro renascimento literário, e em outros nada se fala.

No setor educacional, há livros didáticos excelentes; todavia, no estudo da literatura

do século XX, entra ano, sai ano, mantém-se o estudo em cima de nomes há muito

consagrados, e existem lacunas imperdoáveis. Sempre encontramos Carlos Drumond

de Andrade, Guimarães Rosa, Murilo Mendes e poucos mais, mas onde estão Murilo

Rubião,  Fernando  Sabino,  Emílio  Moura,  Vivaldi  Moreira,  Djalma  Andrade,  Adélia

Prado, Roberto Drumond e tantos outros de valor incontestável?

Além disso, o contato dos estudantes com importantes obras é feito apenas com a

utilização  de  trechos  escolhidos  e  resumos,  que  nem  sempre  dão  uma  visão

necessária do conjunto em relação ao panorama literário.

Há que ressaltar também o quase geral desconhecimento das principais entidades

literárias mineiras e do trabalho que desenvolvem.

O que se pretende com esta proposta é aumentar a intimidade do mineiro com a

literatura  de  sua  região,  com  a  alma  mineira,  tão  ampla  e  eclética  em  suas

manifestações, e que em si condensa, com brilho, a alma do mundo inteiro.

Por isso esperamos o apoio dos nobres colegas na aprovação da proposta que ora

apresentamos.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.



1206
____________________________________________________________________________

PROJETO DE LEI Nº 502/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.148/2010)

Disciplina a comercialização e o descarte de óleos lubrificantes e de filtros de óleo,

na forma da Resolução Conama nº 362, de 23 de junho de 2005.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º – Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado

e ter destinação final, de modo que não afete o meio ambiente e propicie a máxima

recuperação dos constituintes nele contidos, na forma da Resolução Conama nº 362,

de 23 de junho de 2005.

§ 1º - Para o cumprimento do “caput” do art. 1º fica proibida a comercialização de

óleos lubrificantes em estabelecimentos que não possuam área adequada, bem como

os equipamentos específicos necessários para a coleta de óleo lubrificante usado ou

contaminado, a ser substituído. 

§ 2º - Fica proibido o descarte de óleo lubrificante usado ou contaminado em solos,

subsolos, em águas superficiais ou subterrâneas, nos sistemas de drenagem, nos

sistemas  de  esgotos,  nas  galerias  de  águas  pluviais  ou  evacuação  de  águas

residuais. 

§ 3º - Fica também proibido o descarte dos filtros de óleo do motor, substituídos

durante as operações de lavagem e lubrificação de veículos.

Art. 2º - Em caso de descumprimento desta lei será imposta ao infrator multa de R$

5.000,00 (cinco mil reais) a R$1.000.000,00 (um milhão de reais).

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A inexistência de local e equipamentos apropriados para a execução

da troca de óleo lubrificante em estabelecimentos que comercializam esse produto

vem levando muitos consumidores a promover pessoalmente a troca de óleo de seus

veículos  e descartar  o óleo usado diretamente no meio ambiente,  agredindo-o de

forma violenta. Existem também estabelecimentos comerciais que efetuam a troca e

descartam o óleo usado no meio ambiente ou não o armazenam adequadamente, de

forma que acabam por inviabilizar o seu aproveitamento para reciclagem.
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A Constituição Federal estabelece no art. 24, VI, como competência concorrente da

União,  Estados  e  Distrito  Federal,  “legislar  concorrentemente  sobre  produção  e

consumo”,  aduzindo no § 3º  que,  “inexistindo lei  federal  sobre normas gerais,  os

Estados  exercerão  a  competência  legislativa  plena,  para  atender  a  suas

peculiaridades”.  Dispõe, ainda,  a Carta Magna, no art.  23, VI,  que é competência

comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios “proteger o meio ambiente e

combater a poluição em qualquer de suas formas”. O projeto em tela visa, no âmbito

da  competência  que  a  Constituição  Federal  atribui  ao  legislador  estadual,  a

preservação do meio ambiente em nosso Estado, proibindo a comercialização de óleo

lubrificante  em  estabelecimentos  que  não  disponham  de  equipamentos  e  área

adequados à troca, bem como procura promover o aproveitamento de material usado

para reciclagem.

Assim,  a  justificativa  ponderável  para  este  novo  projeto  de  lei  é  a  seguinte:  o

descarte de óleo lubrificante usado ou contaminado no solo ou nos cursos de água

gera graves danos ambientais. Por isso, todo óleo lubrificante usado ou contaminado

deverá  ser  recolhido,  coletado  e  ter  destinação  final,  de  modo  que  não  afete

negativamente o meio ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes

nele contidos. 

-  Publicado,  vai  o  projeto  às  Comissões  de  Justiça,  de  Meio  Ambiente  e  de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 503/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.715/2010)

Obriga a Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais - Copasa-

MG - a suspender a cobrança de tarifa de água nos casos em que houver corte no

fornecimento por falta de pagamento e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica a Companhia de Saneamento Básico do Estado de Minas Gerais -

Copasa-MG - obrigada a suspender a cobrança de tarifa de água nos casos em que

houver corte no fornecimento por falta de pagamento.

Art. 2° - A Copasa-MG deverá divulgar, de forma des tacada, nas contas de água,
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orientação sobre os procedimentos a serem tomados, quando da desocupação de

imóveis e da supressão do fornecimento dos serviços de saneamento, bem como os

valores cobrados para o restabelecimento da ligação.

Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Este projeto tem por objetivo corrigir uma antiga demanda colocada

pelos consumidores dos serviços prestados pela Copasa-MG, que são surpreendidos,

quando do acerto de pendências de débitos com a empresa, com uma dívida relativa

ao período em que foram os serviços suspensos por falta de pagamento, uma vez

que não houve a correspondente suspensão da cobrança de tarifa, ou seja, mesmo

sem a utilização dos serviços o consumidor continua arcando com a cobrança da

tarifa mínima.

Outra  questão  que  carece  de  orientação  se  relaciona  com  a  possibilidade  de

desligamento  provisório  da  ligação  de  imóvel  desocupado.  Os  proprietários  de

imóveis  nestas  condições  desconhecem  os  procedimentos  para  supressão  dos

serviços, enquanto permanecer o imóvel desocupado e o custo para que a ligação

seja  restabelecida;  daí,  a  proposta  de  incluir  na  fatura  dos  serviços  informações

dessa natureza.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Defesa do Consumidor e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 504/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 4.947/2010)

Dispõe sobre o horário para a realização de partidas de futebol profissional nos

estádios administrados pela Ademg.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  Fica  proibida,  nos  estádios  administrados  diretamente  ou  mediante

convênio  pela  autarquia  Administração  de Estádios  do  Estado de  Minas  Gerais  -

Ademg -, a realização de partida de futebol profissional antes das 16 horas.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A prática de atividades desportivas que demandam um alto grau de

esforço físico depende de condições climáticas e ambientais adequadas, para que

não haja dano à saúde dos participantes. Em Minas Gerais predominam temperaturas

médias superiores a 18 graus, o que denota a existência de temperaturas bem mais

elevadas no período diurno. A saúde dos atletas que participam de atividades ao ar

livre,  especialmente  no  chamado  horário  de  verão,  é  severamente  afetada  pela

realização de certames esportivos no período diurno. A proteção existente, prevista

na  Lei  Pelé,  é  insuficiente,  por  falta  de  medidas  efetivas  de  fiscalização,  para  a

prevenção de danos à saúde dos atletas.

Assim, como compete ao Estado legislar concorrentemente sobre esportes e saúde,

conforme dispõe o art. 24, incisos IX e XII, da Constituição Federal, apresentamos

este projeto de lei, que, esperamos, seja aprovado nesta Casa Legislativa.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 505/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 186/2007)

Acrescenta dispositivos à Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, que reconhece

oficialmente, no Estado de Minas Gerais, como meio de comunicação objetiva e de

uso corrente a linguagem codificada na Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - A Lei nº 10.379, de 10 de janeiro de 1991, fica acrescida dos seguintes arts.

4º e 5º, renumerando-se os demais:

“Art.  4º  -  O  Estado  qualificará  servidores  para  o  atendimento  aos  deficientes

auditivos  utilizando  recursos  financeiros  provenientes  do  Tesouro  Estadual,  de

repasses  do  Fundo  de  Amparo  ao  Trabalhador  -  FAT  -  e  de  convênios  com

instituições nacionais e internacionais. 

Art.  5º  -  Cópia  desta lei  será afixada,  em local  visível,  nas repartições públicas

voltadas para o atendimento externo.”.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  Este  projeto  de  lei  faz  parte  do  reconhecimento  da  cidadania  das

pessoas  com  deficiência  auditiva,  que  hoje  se  identificam  como um  grupo  social

minoritário e que demandam direitos que atendam às suas diferenças em relação às

demais  pessoas,  entre  eles  o  direito  elementar  de  comunicação.  A linguagem de

sinais é a forma de comunicação utilizada pelos surdos em todo o mundo. Embora

não  exista  uma  língua  de  sinais  universal,  pode-se  dizer  que  existem  códigos

predominantes. No caso do Brasil, a língua predominante chama-se Língua Brasileira

de Sinais  -  LIBRAS -,  que é  compreendida  e utilizada pela  maioria  das pessoas

surdas e por portadores de deficiências auditivas. É justo que esses cidadãos sejam

atendidos, em repartições públicas do Estado, por pessoas capacitadas a estabelecer

um processo de comunicação através da  mesma linguagem utilizada por  eles.  O

referido projeto visa amenizar a discriminação sofrida pelas pessoas portadoras de

deficiência  auditiva,  as  quais  têm  dificuldade  de  ser  totalmente  compreendidas,

motivo pelo  qual  solicitamos  o apoio  de  nossos ilustres  pares  à aprovação deste

projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Educação e de Fiscalização

Financeira para parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 506/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.030/2007)

Dispõe sobre o apoio do Estado à constituição de reserva legal.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  A constituição  de reserva  legal  em propri edades  e  posses rurais,  nos

termos do art.  17 da  Lei  nº  14.309,  de  19 de junho de 2002,  será  apoiada pelo

Estado, ao qual compete:

I  -  instituir  programas, projetos e planos voltados para a constituição de reserva

legal e fiscalizar sua execução;

II - financiar, total ou parcialmente, projetos de constituição de reserva legal;

III - oferecer suporte técnico na elaboração e implantação dos projetos;

IV - fornecer mudas a preço de custo ou gratuitamente.
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Parágrafo único - A aprovação de projeto de constituição de reserva legal depende

de parecer prévio do órgão responsável.

Art. 2º - Para a obtenção do apoio a que se refere o art. 1º desta lei, os proprietários

e posseiros rurais deverão solicitar seu cadastramento ao Poder Executivo.

§ 1º - É vedado, nas hipóteses estabelecidas em regulamento, o cadastramento de

proprietário ou posseiro rural inscrito em dívida ativa por infração à legislação de meio

ambiente.

§ 2º - Será suspenso do cadastro, por prazo de no mínimo um ano, o proprietário ou

posseiro rural que deixar de cumprir o cronograma estabelecido para a implantação

do  projeto  de  constituição  de  reserva  legal,  ressalvados  os  casos  devidamente

justificados, na forma do regulamento.

Art. 3º - O financiamento, parcial ou total, pelo Estado, de projeto de constituição de

reserva legal em propriedades e posses rurais será feito com recursos do Fundo de

Desenvolvimento  Rural  -  Funderur  -,  do  Fundo  de  Recuperação,  Proteção  e

Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais -

Fhidro - e de outras fontes existentes ou criadas para essa finalidade.

Art.  4º  -  No planejamento das ações a que se refere o art.  1º,  o  poder  público

observará:

I  -  a  preferência  para  as  regiões  identificadas  como  prioritárias  para  fins  de

constituição de reserva legal;

II  -  o  atendimento  prioritário  de  proprietários  e  posseiros  rurais  de  escassas

condições econômicas;

III - a ordem cronológica das solicitações de cadastramento.

Art. 5º - Para a consecução do disposto nesta lei, o poder público poderá firmar

acordo  ou  convênio  com  órgãos  e  entidades  da  União  e  dos  Municípios  e  com

organizações não governamentais.

Art. 6º - A pena de multa por infração à legislação florestal poderá ser substituída, a

juízo  da  autoridade  competente,  pela  implantação  de  projeto  de  constituição  de

reserva legal.

Parágrafo único -  A pena comutada será restabelecida, integral ou parcialmente,

caso  o  beneficiário  deixe  de  cumprir  as  condições  fixadas  pela  autoridade
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competente.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: O Código Florestal Brasileiro exige que o agricultor reserve 20% de

sua  área  para  constituição  da  chamada  reserva  legal.  Ocorre  que  muitas

propriedades não têm condições de atender a essa exigência, principalmente quando

o terreno está ocupado com cultura permanente, o que dificulta a eliminação de parte

da lavoura para se formar uma reserva. Além disso, é elevado o custo financeiro de

sua formação, mesmo porque os agricultores encontram-se descapitalizados e com

dificuldades para executarem gastos extemporâneos.

Em  face  de  dispositivos  legais,  os  agricultores  não  podem  comercializar  a

propriedade nem mesmo contrair empréstimo bancário para aquisição de insumos ou

comercialização  da  safra  caso  não  apresentem  a  averbação  da  área  relativa  à

reserva legal.

No entanto, já existe um consenso no Ministério Público quanto à possibilidade de o

agricultor adquirir uma área na mesma microbacia hidrográfica onde se localize sua

propriedade, atendendo assim às disposições legais do Código Florestal Brasileiro.

A reserva legal, considerada necessária ao uso sustentável dos recursos naturais, à

conservação  e  reabilitação  dos  processos  ecológicos,  à  conservação  da

biodiversidade e ao abrigo e proteção da fauna e flora nativas, é um benefício para

toda a sociedade.

Assim, os custos da melhoria das condições do ar e da água não deverão recair

somente sobre o produtor rural. A sociedade como um todo deverá pagar por isso,

sendo pois o Programa de caráter social, de custo social, bancado pelo governo. Com

ele, o Estado criaria condições de incentivar os agricultores, bem como de dar-lhes

amparo para atender à legislação vigente, apoiando a produção agropecuária, fonte

de emprego, de renda e de arrecadação.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 125/2011, nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.
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PROJETO DE LEI Nº 507/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 580/2007)

Dispõe  sobre  a  autorização  do  fretamento  eventual  fechado  intermunicipal  de

veículos denominado vans e similares no Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica autorizado o fretamento eventual intermunicipal fechado no Estado de

Minas  Gerais  para  veículos  denominados  vans  e  similares,  organizados  em

cooperativas, ou para transporte de estudantes. 

Parágrafo único -  Os veículos  referidos no “caput” deste artigo deverão possuir

capacidade de até dezessete passageiros. 

Art. 2º - Caberá ao DER-MG emitir autorização expressa para que as cooperativas

possam  habilitar  os  veículos  do  Estado  de  Minas  Gerais  para  a  realização  do

transporte. 

Parágrafo único - As coopertativas deverão possuir em seus atos constitutivos como

objeto  principal  o  transporte  de  passageiros,  observadas  as  demais  disposições

regulamentares.

Art. 3° - O DER-MG editará normas específicas, visa ndo a disciplinar o cadastro das

cooperativas que desejarem se dedicar à operação do serviço de transporte disposto

no “caput” do art. 1°. 

Art. 4º - A vistoria dos veículos, o controle, a fiscalização dos serviços, a frota de

veículos,  a  vida  útil  desta  e  outras  atividades  inerentes  far-se-ão  na  forma  das

disposições regulamentares editadas pelo DER-MG, autoridade estadual.

Art. 5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação:  O  objetivo  principal  do  projeto  ora  apresentado  é  possibiliar  a

circulação das vans e dos veículos  que realizam fretamentos intermunicipais.  Tais

veículos não podem realizar o transporte no Estado ferindo um direito fundamental de

todo cidadão, que é o direito de ir e vir. 

Com a aprovação do projeto, iremos evitar a perda de inúmeras vagas de emprego,

bem como possibilitar maior mobilidade dos estudantes, que, muitas vezes, fretam
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vans que lhes conferem mais segurança, facilidade e agilidade no retorno para suas

residências.  Isso  ocorre  em  vários  municípios  mineiros,  como  em  Ouro  Preto,

Mariana, Itabirito e Muriaé.

Tal  projeto  possibilitará  que,  aproximadamente,  22  mil  pessoas  que  atualmente

vivem da exploração do transporte público intermunicipal permaneçam exercendo a

atividade.

Outrossim, o projeto fará com que as empresas montadoras de veículos do tipo

continuem a produzi-los, evitando desemprego.

-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado  Elismar

Prado. Anexe-se ao Projeto de Lei nº 398/2011 nos termos do § 2º do art. 173 do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 508/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.980/2008)

Institui o dia 30 de abril como Dia do Americano.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1º - Fica instituído o Dia do Americano, a ser comemorado em 30 de abril de

cada ano, data da fundação do América Futebol Clube. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: Em 30/4/12, nasce o América Futebol Clube. O clube foi fundado por

garotos  com idade entre 13 e 14 anos da elite  mineira,  em sua quase totalidade

estudantes do Gymnasium Anglo-Mineiro, onde as aulas eram dadas em inglês por

professores, na maioria, norte-americanos, e disputava jogos com garotos da mesma

idade. O nome do clube e as cores verde-branca foram escolhidos por sorteio.

Entre  1916 e  1925,  o  América  Futebol  Clube tornou-se  decacampeão.  Fizeram

parte da conquista do decacampeonato Geraldino de Carvalho -  primeiro negro a

fundar e a jogar em um time de futebol no Brasil; o político Otacílio Negrão de Lima e

os médicos Mário Pena e Lucas Machado (fundador do Hospital São Lucas). Quatro

anos depois de ser concebido, o América começa a escrever sua história no futebol

mundial.  O time que vestia as mesmas cores de hoje - o verde, branco e preto -
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iniciou a maior série de títulos conquistados consecutivamente por um time em todo o

planeta. 

Em 1933, foi oficializado o profissionalismo no clube, pois, até então, toda a prática

esportiva era amadora. O clube protesta contra a implantação do profissionalismo e

muda as cores de sua camisa para vermelho e branco, situação que perdurou por dez

anos.

A partir do ano de 1943, o América aceita o profissionalismo, retoma as cores que

marcaram  o  decacampeonato  e  recomeça  a  investir  no  patrimônio  do  clube.  Em

1948, concluiu as obras de seu novo estádio, Otacílio Negrão de Lima. O período foi

marcado por grandes conquistas, como o campeonato mineiro de 1948, o Estádio da

Alameda e  o  Torneio Quadrangular,  que reunia o  Vasco da Gama,  campeão sul-

americano  daquele  ano,  o  São  Paulo,  campeão  paulista,  e  o  Atlético,  campeão

mineiro de 1947. 

Em  1957,  conquistou  a  tríplice  coroa  ao  ganhar  os  títulos  juvenil,  aspirante  e

profissional. Em 1971, destacamos a vitória do campeonato estadual de forma invicta.

Em 1993, o América conquista mais um título estadual, porém, o grande destaque

desta  década é  a  conquista  do  campeonato  brasileiro  da  Série  B  em 1997,  que

possibilitou ao América seu retorno à divisão principal do futebol brasileiro. 

Em 2000, o América conquista o título da primeira Copa Sul-Minas. Nos anos 2000,

ainda é destaque o campeonato mineiro e a Taça MG conquistados, respectivamente,

em 2001 e 2005. 

O América sempre se preocupou com suas categorias de base.  O resultado do

trabalho nestas categorias é expressivo, o Clube obteve diversos títulos regionais,

além de conquistar em 1996 a Taça São Paulo de Futebol Júnior e em 2000 a Taça

Belo Horizonte de Futebol Júnior, que contou com a presença do Feyenoord/Holanda

e  de  inúmeras  outras  equipes  de  primeira  linha  do  futebol  brasileiro.  Destaque

também para a conquista do Stemwede Cup Alemanha em 2004. 

O  América  foi  o  primeiro  clube  de  Minas  a  ter  um  estádio  próprio,  erguido  na

Avenida Augusto de Lima, onde hoje está o Mercado Central. Anos de dificuldades

financeiras fizeram com que o América também perdesse o Estádio da Alameda. No

início dos anos 90, com a construção do Centro de Treinamentos Lanna Drumond e a
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política de formar e valorizar seus próprios jogadores, o América voltou a ter um dos

maiores  patrimônios  do  país,  num  complexo  que  engloba  a  sede  social  e

administrativa no Bairro Ouro Preto, os centros de treinamento Lanna Drumond e de

Santa Luzia, a área e a ex-sede da Avenida dos Andradas e os estádios de Três

Barras e Independência.

Entre os torcedores ilustres podemos destacar Tancredo Neves, Olegário Maciel,

Bias Fortes, Milton Campos, Celso Mello Azevedo, Otacílio Negrão de Lima, Eduardo

Azeredo e Fernando Brant. 

O clube está se estruturando como o primeiro clube empresa de Minas Gerais e

lançando projetos sociais em parceria com os governos do Estado, do Município e

instituições privadas e de ensino. 

Pela história e importância do América Futebol Clube, contamos com o apoio dos

nobres pares à aprovação deste Projeto. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Esporte para parecer, nos

termos do art. 190, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 509/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.776/2007)

Dispõe sobre os requisitos de contratação em processos licitatórios de leiloeiros

realizados pelo Governo do Estado.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1º  -  O  Estado  de  Minas  Gerais,  no  processo  licitatório, deve  observar  as

seguintes condições para contratação de leiloeiro oficial:

I - idade mínima de 25 anos completos;

II - ser cidadão brasileiro;

III - em pleno exercício dos direitos civis e políticos;

IV  -  estar  reabilitado,  se  falido,  caso  a  falência  não  tenha  sido  culposa  nem

fraudulenta;

V  -  não  estar  condenado  por  crime  cuja  pena  vede  o  exercício  da  atividade

mercantil;

VI - não ter sido anteriormente destituído da profissão de leiloeiro;

VII - ser domiciliado, há mais de cinco anos, na unidade federativa onde pretenda
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exercer a profissão;

VIII - ter idoneidade, mediante apresentação de identidade e certidões negativas da

Justiça Federal e comum nos foros cível e criminal, correspondentes ao distrito em

que o candidato tiver o seu domicílio, relativas ao último qüinqüênio.

Parágrafo único -  O atendimento aos incisos III  a VIII poderá ser feito  mediante

apresentação de declaração firmada pelo interessado, sob as penas da lei.

Art.  2º  -  A realização dos  leilões e  a  inscrição dos leiloeiros  deverão seguir  os

seguintes requisitos :

I - os leilões deverão ser cercados de publicidade;

II - o local para realização dos leilões deve ser adequado para estadia dos bens a

serem vendidos, com as condições específicas a serem estipuladas em edital;

III - elaboração de catálogos para os dias de visitação e realização de leilão em

quantidade suficiente para o número de interessados;

IV -  o  leiloeiro  deverá  providenciar  seguro  dos  bens  sob  sua guarda,  tanto  na

remoção quanto em seu armazenamento;

V -  a  preparação e  a  organização  do leilão  devem consistir  em pré-listagem e

loteamento dos bens, laudo de vistoria, fotos digitalizadas, limpeza dos bens;

VI - utilização de recursos de tecnologia da informação;

VII - os leiloeiros deverão ser matriculados na Junta Comercial do Estado de Minas

Gerais -  Jucemg -,  conforme exigências do Decreto nº  21.981,  de 1932, devendo

preencher o requerimento de matrícula, declaração de residência e declaração de

desimpedimento.

§ 1º - O inciso VI do art. 2º deverá contar com página na internet da qual conste

aplicativo que possua no mínimo:

I - facilidade de acesso aos participantes;

II - classifique de forma clara os lotes a serem apregoados, disponibilizando fotos e

informações sobre os bens;

III  -  acesso,  pelos  ofertados,  mediante  condições  de  segurança:  criptografia  e

autenticação.

§ 2º - Todos e quaisquer requisitos estipulados devem estar de acordo com a Lei nº

8.666, de 1993, o Decreto nº 21.981, de 1932 e o Decreto nº 22.427, de 1933.
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Art. 3º - Todos os requisitos acima devem ser exigidos ou pelo menos comprovados

como condições para inscrição, na fase de habilitação. 

Art.  4º  -  A  proposta  deve  ser  redigida  em  português,  impressa  por  processo

eletrônico, sem emendas, rasuras, borrões, acréscimos nem estrelinhas,  em papel

timbrado,  ou  com  carimbo  padronizado  da  proponente.  Deverá  conter  também,

denominação, endereço com CEP, telefone e “fax”.

Art. 5º - Em todas as sessões públicas serão lavradas atas circunstanciadas.

Art. 6º - O leiloeiro é responsável pela emissão de notas de arrematação, contendo:

I - data de emissão, que deve ser a mesma do leilão;

II - nome, identidade, CPF/CNPJ e endereço completo do arrematante;

III - número do leilão e do lote;

IV - descrição completa do bens leiloado.

Art. 7º - A taxa de comissão dos leiloeiros será regulada por convenção escrita, não

podendo ser inferior à 5% (cinco por cento) sobre o valor que o bem fora arrematado.

Parágrafo  único  -  É  dever  da  administração pública  zelar  pelo  cumprimento  do

disposto neste artigo, sendo considerada nula qualquer previsão de não-pagamento

ou repasse do valor da taxa de comissão dos leiloeiros, mesmo que em favor do

poder público.

Art. 8º - Obrigações gerais do poder público:

I - garantir o pagamento mínimo da taxa de comissão dos leiloeiros, conforme o

estipulado no art. 7º desta lei;

II - cumprir o disposto no Decreto nº 21.981, de 1932, a Lei nº 10.520, de 2002 e a

Lei nº 8.666, de 1993;

III - zelar pelos princípios da concorrência leal, da livre iniciativa, da legalidade, da

razoabilidade e pela boa-fé objetiva.

Art. 9º - É pessoal o exercício das funções de leiloeiro que não poderá delegá-las,

senão por moléstia ou impedimento ocasional, a seu preposto, cabendo ao leiloeiro

comunicar o fato a junta comercial. 

Parágrafo único - O preposto indicado pelo leiloeiro deve atender aos requisitos do

art. 1º, sendo considerado mandatário legal do proponente para o efeito de substituí-

lo e de praticar, sob a responsabilidade daquele, os fatos que lhe forem inerentes. 
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Art. 10 - O cancelamento da matrícula do leiloeiro deve ser feito perante a junta

comercial, assim como sua matrícula. 

Art.  11 -  Esta lei  não exclui  outras exigências previstas nos editais,  conforme a

necessidade do serviço.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr.

Justificação: A realização de um leilão exige do leiloeiro diversos custos, tais como

confecção de edital, envio de correspondências, publicidade e divulgação, aluguel de

local ou manutenção de espaço próprio, transporte de bens, etc. Este projeto tem o

objetivo de selecionar profissionais para o exercício da função de leiloeiro e garantir o

recebimento  obrigatório  do  valor  da  comissão  a  que  fazem  jus.  A  comissão  é

necessária para garantir a cobertura dos custos com o leilão, no mínimo 5% sobre

quaisquer  bens  arrematados,  como remuneração adequada  ao  trabalho  realizado

pelos leiloeiros (Decreto nº 21.981, art. 24, parágrafo único). A legislação em vigor

garante o percentual mínimo, assim vedando sua redução. 

Vê-se, portanto, que a regra imperativa contida no parágrafo único do art. 24 do

Decreto  nº  21.981  se  encontra  plenamente  recepcionada na ordem constitucional

vigente, em face do disposto no art. 1º, III e IV, e no art. 170 da Constituição Federal.

A norma contida em edital de licitação ou contrato, que impeça ou impossibilite ao

leiloeiro o recebimento, em face dos compradores, do percentual mínimo de 5% sobre

os bens arrematados, é, portanto, nula.

O projeto relaciona-se apenas com a modalidade leilão, prevista na Lei nº 8.866,

garantindo assim os princípios constitucionais de igualdade, publicidade, legalidade,

moralidade, impessoalidade, eficiência e segurança.

A  caracterização  das  pessoas  capacitadas  para  exercer  funções  de

responsabilidade  dentro  da  administração  direta  ou  indireta,  é  imprescindível  e

necessária quanto à competência, à honestidade e ao profissionalismo.

A Constituição Federal, em seu art. 1º prevê que: “a dignidade da pessoa humana”

(inciso III) e “os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa” (inciso IV) e o art. 170

determina que “a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho e da livre
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iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da

justiça social (...)”.

Em observância a essas normas constitucionais, são muitas as leis que determinam

a fixação da remuneração mínima a ser paga por determinado trabalho.

Atualmente, a administração pública ofende as normas imperativas do Estado, pois

ao  contrário  dos  particulares,  que  podem  fazer  tudo  o  que  a  lei  não  proíbe,  a

administração só pode fazer o que a lei  antecipadamente autorize. Desta forma, é

evidente que, ao pretender se apropriar de valor que cabe ao leiloeiro em sua relação

com o arrematante, a administração pública coloca em risco o exercício normal e

estável da respectiva atividade econômica, tudo em busca de vantagem patrimonial

para seus cofres. 

Além de nada cobrarem da administração pública a título de taxa de comissão,

deverão ainda pagar a ela para lhe prestar serviços, com parte do valor percebido dos

compradores. Com isso, criou-se um critério de julgamento que não se acha previsto

em diploma legal algum. 

Tal  critério  de  julgamento,  como  criação  editalícia  sem  respaldo  legal,  ofende

diretamente o já mencionado princípio da legalidade. 

Nulo é o critério de julgamento que preveja repasse ao poder público, de valor pago

por arrematante ao leiloeiro.

A apropriação de parte desse valor pela administração pública, além de ofender a

norma imperativa que garante a comissão do leiloeiro, leva os licitantes a formular

propostas irrisórias com o intuito de vencer o certame, induzindo práticas predatórias

entre os profissionais do setor, caracterizando atitudes contrárias à concorrência leal.

Deve  o  Estado,  portanto,  ser  exemplo  na  condução  de  suas  atividades  em

harmonia com os preceitos da ordem econômica vigente.

Se assim não proceder, a administração pública estará desobedecendo, no mínimo,

aos princípios da legalidade e da moralidade (Constituição Federal, art. 37, “caput”). 

A publicidade nos atos administrativos é obrigatória, garantindo assim a isonomia

dos procedimentos, a descrição e a classificação dos bens que irão a leilão, sendo de

suma importância para a validade do ato com relação ao princípio acima.

E  não  se  diga,  a  pretexto  de  legitimar  a  inválida  estipulação,  que  tais  valores
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reverterão  para  a  coletividade,  uma vez  que todos  os  atos  do  poder  público  por

definição devem visar ao interesse público; mas não se exclui o dever de obediência

aos princípios da legalidade e da moralidade, entre outros, pois nenhum interesse

público pode ser alcançado fora dos limites que a ordem jurídica impõe a todos e,

particularmente,  à  administração  pública.  Administrar  é  prover  aos  interesses

públicos,  caracterizados  em  lei,  não  se  permitindo  que  a  administração  pública

continue  normatizando  a  previsão,  inválida,  em  edital  de  licitação  ou  contrato.  A

previsão é inválida porque: ofende a norma da ordem pública contida no parágrafo

único do art. 24 do Decreto nº 21.981, ofende o art. 53 da Lei nº 8.666, que reitera a

obrigatória observância do Decreto nº 21.981; ofende o art. 45, § 1º, I a III, e § 5º, da

Lei nº 8.666 e o art. 4º, X, da Lei nº 10.520 (em Minas Gerais, também o art. 9º, IX, da

Lei nº 14.167/2002), por estabelecer critério de julgamento não previsto em lei; ofende

os arts. 44, § 3º, e 48, II, da Lei nº 8.666, por induzir e pressupor como aceitáveis

propostas inexeqüíveis, por se caracterizarem como ofertas que não cobrem o que

minimamente a legislação respectiva considera como remuneração justa do leiloeiro,

além de prever a dezarrazoada condição de que o contratado pagará à administração

pública para prestar-lhe serviços; ofende o art. 20 da Lei nº 8.884 e o art. 422 do

Código  Civil,  por  induzir  à  concorrência  desleal  entre  leiloeiros  e  por  estabelecer

cláusula contratual em ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

Por sua importância, contamos com o apoio dos nobres pares à aprovação deste

projeto de lei. 

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública e de

Fiscalização  Financeira  para  parecer,  nos  termos  do  art.  188,  c/c  o  art.  102,  do

Regimento Interno.

PROJETO DE LEI Nº 510/2011

(Ex-Projeto de Lei nº 1.741/ 2007)

Autoriza  o  Poder  Executivo  a  firmar  convênios  para  reprogramar  máquinas  de

loteria instantânea eletrônica apreendidas e destiná-las para uso educacional.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art.  1° -  Fica  o Poder  Executivo  autorizado a  celeb rar  convênios  com o  Poder

Judiciário, Prefeituras Municipais, Receita Federal, Justiça Federal e instituições de



1222
____________________________________________________________________________

ensino  público  para  reprogramar  e  destinar  as  máquinas  de  loteria  eletrônica

apreendidas no Estado para objetivos educacionais  nas redes públicas de ensino

médio e fundamental.

Parágrafo único - Os convênios podem incluir a destinação de outros equipamentos

apreendidos pela polícia que possam ser utilizados com objetivos educacionais.

Art.  2º  -  Para  efeitos  desta  lei,  define-se  loteria  instantânea  eletrônica  aquela

realizada  por  meio  de  sistema  “on-line”  ou  “off-line”  em  uma Unidade  Eletrônica

Individual -  UEI,  cujo início de operação seja mediante a inserção de créditos por

meio de fichas, moedas, cédulas ou cartões magnéticos.

Art.  3° -  As despesas decorrentes da execução desta  lei  correm por  conta das

dotações orçamentárias próprias.

Art. 4° - Esta lei entra em vigor na data da sua pu blicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Alencar da Silveira Jr. 

Justificação: O objetivo do projeto é autorizar o Poder Executivo a firmar convênios

para reprogramar máquinas de loteria instantânea eletrônica apreendidas e destiná-

las  para  uso  educacional.  Os  convênios  podem  ser  celebrados  com  o  Poder

Judiciário, Prefeituras Municipais, Receita Federal, Justiça Federal e instituições de

ensino público, adaptando as citadas máquinas para utilização em escolas das redes

municipal e estadual de ensino médio e fundamental.

Recentemente, o Município de Criciúma (SC) tornou-se exemplo para o País ao ter

sua iniciativa de readaptação das máquinas de loteria eletrônica divulgada em mídia

nacional.  Na  oportunidade,  o  Ministério  Público  Estadual  desse  Estado  requereu

judicialmente a liberação dos equipamentos apreendidos, os quais são normalmente

destruídos  ao  fim  dos  processos  judiciais,  para  que  alunos  e  professores  da

Fundação Universidade do Sul de Santa Catarina - UNISUL - e de uma escola técnica

do Município de Criciúma desenvolvessem o projeto. 

As  máquinas  de  loteria  instantânea  eletrônica  acabaram  por  ganhar  um  novo

“design”,  com  um  teclado  acoplado,  aproveitando-se  os  componentes  da  antiga

máquina, implantando-se jogos que testam os conhecimentos dos alunos em diversas

áreas, entre as quais a língua portuguesa.
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No  Estado  de  Santa  Catarina,  cerca  de  170  máquinas  apreendidas  já  foram

utilizadas para este fim social. Portanto, almeja-se destinar uma nova utilidade para

as máquinas apreendidas em razão da contravenção penal, ajudando, desta forma, a

desenvolver e melhorar a qualidade do ensino de nosso Estado, reduzindo, de outro

lado,  o  déficit  de  equipamentos  educacionais  nas  escolas  públicas.  Projeto

semelhante está sendo desenvolvido com resultados expressivos nos Estados do Rio

de Janeiro e Rio Grande do Sul. 

Por  sua  importância,  conto  com  o  apoio  dos  nobres  pares  à  aprovação  deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça e de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 511/2011

Altera o § 4º do art. 67 e o parágrafo único do art. 68 da Resolução nº 5.176, de 6

de novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do

Estado de Minas Gerais.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º - O § 4º do art. 67 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997, passa

a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 67 - (...)

§ 4º - Cada Líder poderá indicar Vice-Líderes, na proporção de 1(um) por 5 (cinco)

Deputados, ou fração, da respectiva bancada, limitados a 5 (cinco) Vice-Líderes por

bancada, ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 68 e no § 2º do art. 72.”

Art. 2º - O parágrafo único do art. 68 da Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de

1997, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 68 - (...)

Parágrafo único - Poderão ser indicados pelo Líder do Governo até 5 (cinco) Vice-

Líderes.”

Art. 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Mesa da Assembleia

Justificação:  As  alterações  propostas  ao  Regimento  Interno  da  Assembleia
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Legislativa do Estado de Minas Gerais têm por objetivo adequar o instituto da vice-

liderança  ao  atual  quadro  de  evolução  da  composição  político-partidária  dos

parlamentos e ao considerável incremento das atividades das lideranças.

A dinâmica democrática e a evolução do grau de organização da sociedade têm

resultado no aumento significativo das demandas encaminhadas aos representantes

e na multiplicação dos temas presentes na agenda do parlamento. Acrescente-se a

esses  fatores  o  aumento  do  grau  de  complexidade  dos  temas  discutidos  e  a

diversidade dos  atores  envolvidos nos  processos decisórios  do  Poder  Legislativo,

mormente  no  caso  da  Assembleia  de  Minas,  que  elegeu  como  diretriz  do  seu

aperfeiçoamento institucional a constante interlocução com a sociedade.

Esse  quadro  coloca  para  as  lideranças  a  necessidade  de  se  desdobrarem  em

múltiplas atividades de articulação política, muitas vezes simultâneas, no Plenário,

nas Comissões,  nos órgãos governamentais  e nos diversos cenários  da atividade

política da sociedade. Esses fatores, associados à crescente segmentação do quadro

partidário, criam um ambiente onde as lideranças são cada vez mais demandadas e

onde as vice-lideranças assumem um importante papel de suporte.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno. 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 512/2011

Altera  a  estrutura  administrativa  da  Assembleia  Legislativa  do  Estado de Minas

Gerais e dá outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art. 1º – O inciso III do “caput” do art. 1º da Resolução nº 5.198, de 21 de maio de

2001, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º – (...)

III – no terceiro grau, a Diretoria-Geral Adjunta, a Diretoria de Processo Legislativo,

a  Diretoria  de  Finanças,  a  Diretoria  de  Comunicação  Institucional,  a  Diretoria  de

Rádio e Televisão, a Diretoria de Recursos Humanos, a Diretoria de Infraestrutura, a

Diretoria de Planejamento e Coordenação e a Procuradoria-Geral;”.

Art. 2° – O Anexo da Resolução nº 5.198, de 2001, p assa a vigorar na forma do

Anexo desta resolução. 
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Art. 3º – O § 2º do art. 21 da Resolução nº 5.086, de 31 de agosto de 1990, passa a

vigorar com a seguinte redação:

“Art. 21 – (...) 

§ 2º – Os cargos de Diretor e de Assessor poderão ser providos por ocupante de

cargo efetivo de ensino médio que possua nível superior de escolaridade e esteja

posicionado no nível especial da carreira do cargo de que seja titular e o cargo de

Chefe de Gabinete poderá ser provido por ocupante de cargo efetivo de ensino médio

que possua nível superior de escolaridade.”.

Art. 4º – Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Mesa da Assembleia

ANEXO

(a que se refere o art. 2° da Resolução nº , de de de 2011)

"ANEXO

(a que se refere o § 1º do art. 1º da Resolução n° 5.198, de 21 de maio de 2001)

–  Diretoria-Geral  Adjunta  –  DGA –:  gerir  as  ações  de  suporte  às  atividades

institucionais e de segurança e vigilância;

– Diretoria de Processo Legislativo – DPL –: gerir as ações estratégicas de suporte

temático  e  processual  à  Mesa,  ao  Plenário  e  às  Comissões  e  acompanhar  e

sistematizar os resultados de projetos e programas de interlocução com a sociedade,

de modo a contribuir para que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente

sua missão institucional;

– Diretoria de Finanças – DFI –: gerir, no nível estratégico, as ações nas áreas de

finanças,  de  modo  a  contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe

adequadamente sua missão institucional;

– Diretoria de Comunicação Institucional – DCI –: gerir as ações estratégicas de

comunicação  institucional  voltadas  para  a  divulgação  das  atividades  do  Poder

Legislativo,  a  formação  da  opinião  pública,  a  construção  e  o  monitoramento  da

imagem  institucional  e  para  o  estabelecimento  de  canais  permanentes  de

interlocução  com  os  diversos  públicos  da  instituição,  por  meio  de  técnicas  de

jornalismo, relações públicas e “marketing” institucional, a partir da visão estratégica e
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da atuação planejada de comunicação integrada, sistemática e contínua, de modo a

contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua

missão institucional;

– Diretoria  de Rádio e Televisão – DTV –: gerir,  no nível estratégico, o sistema

integrado de transmissão dos sinais da TV Assembleia em todo o território do Estado

e as ações necessárias à divulgação das informações relacionadas com a cobertura

das atividades do Legislativo e matérias correlatas ao trabalho parlamentar, por meio

da produção e da veiculação pela TV Assembleia e por meio radiofônico, de modo a

contribuir  para  que  a  Assembleia  Legislativa  desempenhe  adequadamente  sua

missão institucional;

– Diretoria de Recursos Humanos – DRH –: gerir, no nível estratégico, as ações de

recursos humanos e de assistência à saúde do servidor, de modo a contribuir para

que a Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

–  Diretoria  de  Infraestrutura  –  DIF  –:  gerir  as  ações  estratégicas  de  controle

patrimonial, suprimento e apoio logístico, de modo a contribuir para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

–  Diretoria  de  Planejamento  e  Coordenação  –  DPC  –:  gerir  as  ações  de

planejamento e gestão estratégicos, de sistemas de informação, de sistematização e

normatização de procedimentos  administrativos,  de  modo a  contribuir  para  que a

Assembleia Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional;

– Procuradoria-Geral – PGA–: prestar consultoria jurídica à Assembleia Legislativa,

representá-la judicial  e extrajudicialmente e supervisionar  os serviços de proteção,

defesa e orientação do consumidor,  de modo a contribuir  para que a Assembleia

Legislativa desempenhe adequadamente sua missão institucional.”.

Justificação:  Esta proposição tem por  objetivo  criar  a Diretoria-Geral  Adjunta na

estrutura organizacional da Casa, com a finalidade de transferir para o novo órgão a

atribuição  de  prestar  suporte  às  atividades  institucionais  e  gerir  as  ações  de

segurança e vigilância, uma vez que essas atividades atualmente se encontram no rol

de competências da Diretoria de Infraestrutura. Com essa medida, busca-se elevar o

grau de eficiência e eficácia das atividades desempenhadas nas áreas abrangidas

por esta medida.
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Vale destacar  que a proposição atende a todos os requisitos relativos aos seus

aspectos  formais,  uma  vez  que  a  Mesa  dispõe  de  competência  para  apresentar

projeto de resolução que vise à alteração da estrutura organizacional da Casa, bem

como está em conformidade com as exigências de natureza orçamentária, financeira

e fiscal.

Diante da importância da matéria, solicitamos aos nobres pares a aprovação deste

projeto.

- Publicado, vai o projeto à Mesa da Assembleia para parecer, nos termos do art.

195, c/c o art. 79, inciso VIII, alínea “a”, do Regimento Interno.

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 513/2011

(Ex-Projeto de Resolução nº 4.866/2010)

Susta os efeitos do dispositivo, que menciona, da Resolução Conjunta nº 4.073, de

26 de abril de 2010.

A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais aprova:

Art.  1° -  Ficam  sustados  os  efeitos  do  inciso  XXVII I  do  art.  2º  da  Resolução

Conjunta nº 4.073, de 26 de abril de 2010.

Art. 2º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Reuniões, 24 de fevereiro de 2011.

Sargento Rodrigues

Justificação: A medida proposta nesse projeto de resolução, referente à sustação de

efeitos de dispositivos de ato normativo, tem como regra matriz o art. 62, XXX, da

Constituição  Estadual,  que  estabelece  como  poder-dever  desta  Casa  Legislativa

“sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar

ou dos limites de delegação legislativa”. 

Verificamos, com efeito,  que a Resolução Conjunta nº 4.073,  de 26/4/2010,  que

dispõe sobre perícias de saúde na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar de

Minas Gerais, exorbita no exercício do poder regulamentar quando conceitua, em seu

inciso XXVIII, a invalidez. Observe-se que o parágrafo único da alínea “b”, I, do art.

44, da Lei Delegada nº 37, de 13/1/89 , traz o seguinte mandamento: 

“Art. 44 - (...)

I - (...)
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b)  se  for  julgado,  mediante  laudo  da  Junta  Militar  de  Saúde,  incapaz  para  o

desempenho  de  suas  atividades  em  decorrência  de  acidente  no  serviço  ou  por

moléstia profissional ou alienação mental, cegueira, estados avançados da doença de

Paget (osteíte deformante),  paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave,

esclerose múltipla, hanseníase, tuberculose ativa, nefropatia grave, contaminação por

radiação,  síndrome de  imunodeficiência  adquirida,  fibrose  cística  (mucoviscidose),

doença de Parkinson, neoplasia maligna, espondiloartrose ancilosante, hepatopatia

grave ou doença que o invalide inteiramente, qualquer que seja o tempo de serviço;

(...)

Parágrafo  único  -  Ao  militar  reformado  em  virtude  de  invalidez  permanente,

considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-militar  ou

bombeiro-militar, em consequência de acidente no desempenho de suas funções ou

de  ato  por  ele  praticado  no  cumprimento  do  dever  profissional,  é  assegurado  o

pagamento mensal de auxílio-invalidez, de valor igual à remuneração de seu posto ou

graduação,  incorporado ao seu provento  para  todos  os fins.”.  possui  apenas  três

artigos,  tendo como conteúdo apenas a concessão do passe livre aos deficientes

físicos, mentais e visuais e às pessoas com idade superior a 65 anos no transporte

coletivo intermunicipal.”

A leitura do referido diploma legal deixa clara a intenção do legislador em amparar

os  militares  considerados  incapazes  tão  somente  para  o  exercício  de  serviço  de

natureza policial-militar  ou bombeiro-militar e nada é mencionado sobre o conceito

trazido na Resolução. Segundo o inciso XXVIII da Resolução, o conceio de invalidez

é: 

“Condição  física  e/ou  mental  do  periciado  que  impossibilite,  total  e

permanentemente, de exercer qualquer trabalho ou atividade, tanto na vida militar

quanto na civil, e o impeça de prover, por qualquer meio, sua própria subsistência.”

Desta forma a resolução conjunta estabelece inovação em relação à lei, que, em

nenhum  momento,  menciona  trabalho  de  qualquer  natureza  ou  provimento  de

subsistência própria. Inova também em apresentar distinção entre os conceitos de

“incapacidade definitiva” e “invalidez permanente”. No mérito, nas duas situações o

militar  é considerado incapaz para o exercício de serviço de natureza de policial-
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militar ou bombeiro-militar,  em consequência de acidente no desempenho de suas

funções ou de ato por ele praticado no cumprimento do dever profissional. Para os

servidores nessas condições é assegurado o pagamento mensal de auxílio-invalidez

e  os  Comandos  Gerais  têm  utilizado a  resolução conjunta  para  indeferir  pedidos

legítimos de concessão do auxílio-invalidez. 

Infere-se  da  norma  citada  que  os  Comandos  da  Polícia  Militar  e  do  Corpo  de

Bombeiros Militar exorbitou na regulamentação, criando, por meio de resolução, nova

regra, ultrapassando, dessa forma, o âmbito de suas funções, colocando em risco a

independência  e  harmonia  entre  os  Poderes,  com  prejuízo  para  os  militares

considerados  incapazes  para  as  atividades  de policiais  e  de  bombeiros,  situação

aferida pela própria Junta Central de Saúde Militar por laudo médico (atestado de

origem) no qual se evidenciam os requisitos legais.

Contamos,  assim,  com o apoio dos eminentes colegas para  a  aprovação deste

projeto de resolução.

- Publicado, vai o projeto às Comissões de Justiça, de Administração Pública para

parecer, nos termos do art. 195, c/c o art. 102, do Regimento Interno.

REQUERIMENTOS 

Nº 155/2011, do Deputado Antônio Carlos Arantes, em que solicita seja formulado

voto de congratulações com o Sr. Luiz Cláudio Costa por sua nomeação para o cargo

de Secretário de Educação Superior do Ministério da Educação. (- À Comissão de

Educação.)

Nº 156/2011, do Deputado Anselmo José Domingos, em que solicita seja formulado

voto  de  congratulações  com a  V  &  M do  Brasil,  responsável  pela  restauração  e

revitalização do antigo Cine Brasil. (- À Comissão de Cultura.)

Nº 157/2011, do Deputado Dalmo Ribeiro Silva, em que solicita seja formulado voto

de congratulações com a Sra. Andréa Abritta Garzon Tonet, Defensora Pública-Geral

do Estado, pelo dia do Defensor Público. (- À Comissão de Administração Pública.)

Nº  158/2011,  do  Deputado  Duarte  Bechir,  em  que  solicita  seja  encaminhada  à

Presidência  da  República  e  ao  Congresso  Nacional  manifestação  de  repúdio  à

possibilidade de ser instituída a CPMF. (- À Comissão de Fiscalização Financeira.)

Nº 159/2011,  do Deputado Inácio Franco,  em que solicita  seja  encaminhado ao
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Presidente do Tribunal de Justiça do Estado pedido de providências para a instalação

da Vara de Execuções Fiscais na Comarca de Pará de Minas. (- À Comissão de

Administração Pública.)

Nº 160/2011, da Deputada Rosângela Reis, em que solicita seja formulado voto de

congratulações  com o  Sr.  Antônio  Jorge  de  Souza  Marques  pelo  exímio  trabalho

realizado à frente  da Secretaria  de Saúde e pelo lançamento do Projeto Sala  de

Espera.  (-  Semelhante  proposição  foi  apresentada  anteriormente  pelo  Deputado

Gustavo Valadares. Anexe-se ao Requerimento nº 45/2011 nos termos do § 2º do art.

173 do Regimento Interno.)

Nº  161/2011,  do  Deputado  Deiró  Marra,  em  que  solicita  seja  encaminhado  à

Secretaria  de  Educação pedido  de  informações  sobre  os  procedimentos  a  serem

adotados para a inclusão das creches e pré-escolas conveniadas com o Estado e

com  os  Municípios  no  censo  escolar  e  de  outras  que  menciona.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Nº 162/2011, do Deputado Tiago Ulisses, em que solicita seja formulado voto de

congratulações com o Sr. Antônio Eduardo Martins, Prefeito de Santa Bárbara, por

sua  reeleição  para  a  Presidência  da  Associação  dos  Municípios  Mineradores  de

Minas Gerais. (- À Comissão de Assuntos Municipais.)

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da  Frente  Parlamentar  Mineira  da  Silvicultura.  Subscrevem o termo de  adesão  à

criação dessa Frente Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro Leão, Ana Maria

Resende, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio Genaro, Antônio

Júlio,  Bosco,  Cássio  Soares,  Dalmo Ribeiro  Silva,  Délio  Malheiros,  Delvito  Alves,

Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Fábio Cherem, Fred Costa,

Gustavo Perrella,  Gustavo Valadares, Hélio  Gomes, Inácio Franco,  Ivair  Nogueira,

Jayro  Lessa,  João  Leite,  João  Vítor  Xavier,  Juninho  Araújo,  Luiz  Henrique,  Luiz

Humberto  Carneiro,  Luzia  Ferreira,  Maria  Tereza  Lara,  Neider  Moreira,  Neilando

Pimenta,  Paulo  Lamac,  Pompílio  Canavez,  Rosângela  Reis,  Tadeuzinho  Leite  e

Vanderlei Miranda.

Do Deputado Doutor Viana em que solicita seja comunicada ao Plenário a criação

da Frente Parlamentar de Apoio à Indústria Mineral em Minas Gerais. Suscrevem o
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termo de adesão à criação dessa Frente Parlamentar os Deputados Adelmo Carneiro

Leão, Ana Maria Resende, Anselmo José Domingos, Antônio Carlos Arantes, Antônio

Genaro, Antônio Júlio, Bosco, Cássio Soares, Dalmo Ribeiro Silva, Délio Malheiros,

Delvito Alves, Doutor Wilson Batista, Duarte Bechir, Duilio de Castro, Fábio Cherem,

Fred Costa, Gustavo Perrella, Gustavo Valadares, Hélio Gomes, Inácio Franco, Ivair

Nogueira, Jayro Lessa, João Leite, João Vítor Xavier, Juninho Araújo, Luiz Henrique,

Luiz Humberto Carneiro, Luzia Ferreira, Maria Tereza Lara, Neider Moreira, Neilando

Pimenta,  Paulo  Lamac,  Pompílio  Canavez,  Rosângela  Reis,  Tadeuzinho  Leite  e

Vanderlei Miranda.

Do Deputado Dalmo Ribeiro Silva em que solicita seja realizado fórum de debates

para  discutir  as  ações  da  Defensoria  Pública  de  Minas  Gerais.  (-  À  Mesa  da

Assembleia.)

Do  Deputado  Elismar  Prado  em  que  solicita  sejam  alteradas  e  ampliadas  as

atribuições da Comissão de Cultura desta Casa, de forma que possa ser inserido

entre  suas  competências  o  debate  sobre  a  realidade  da  juventude  mineira  e  as

políticas governamentais com enfoque juvenil, modificando-se sua denominação para

Comissão de Cultura e Juventude.

Do Deputado Paulo Lamac em que solicita seja realizado evento com a finalidade

de debater  o  ensino  técnico  para  a  juventude mineira.  (-  Distribuídos  à  Mesa  da

Assembleia.)

Comunicações

- São também encaminhadas à Mesa comunicações das Bancadas do PSDB e do

DEM e das representações partidárias do PPS, do PHS, do PRTB, do PR, do PRP, do

PTB, do PTC e do PTdoB e do Deputado Leonardo Moreira.

Interrupção dos Trabalhos Ordinários

O Sr.  Presidente -  A Presidência,  nos termos do § 1º  do art.  22  do Regimento

Interno, interrompe os trabalhos ordinários para a realização do Fórum Democrático

para o Desenvolvimento de Minas Gerais. 

- A ata desse evento será publicada em outra edição.

Reabertura dos Trabalhos Ordinários

O Sr. Presidente (Deputado José Henrique) - Estão reabertos os nossos trabalhos.



1232
____________________________________________________________________________

2ª Parte (Ordem do Dia)

1ª Fase

Abertura de Inscrições

O Sr. Presidente - Esgotada a hora destinada a esta parte, a Presidência passa à 2ª

Parte da reunião, com a 1ª Fase da Ordem do Dia, compreendendo as comunicações

da Presidência e de Deputados e a apreciação de pareceres e de requerimentos.

Estão abertas as inscrições para o Grande Expediente da próxima reunião.

Designação de Comissões

- A seguir, o Sr. Presidente designa os membros da Comissão Especial para Emitir

Parecer  sobre  o  Veto  Parcial  à  Proposição de Lei  Complementar  nº  123,  que foi

publicada na edição anterior.

O Sr. Presidente - A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial

para  Emitir  Parecer  sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  3/2011,  do

Deputado  Sargento  Rodrigues  e  outros,  que  altera  os  arts.  55,  56,  62  e  70  da

Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados

Sebastião Costa  e  Rômulo  Viegas;  suplentes  -  Deputadas  Ana Maria  Resende e

Luzia Ferreira; pelo Bloco Minas sem Censura: efetivos - Deputados Paulo Lamac e

Bruno Siqueira; suplentes - Deputada Maria Tereza Lara e Deputado Antônio Júlio;

pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente -

Deputado Duarte Bechir. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  4/2011,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues e outros, que acrescenta parágrafos ao art. 36 da Constituição do Estado.

Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos - Deputados João Leite e João Vítor

Xavier;  suplentes  -  Deputados Gustavo Corrêa e Dalmo Ribeiro Silva;  pelo  Bloco

Minas  sem  Censura:  efetivo  -  Deputada  Maria  Tereza  Lara;  suplente  -  Deputado

Vanderlei Miranda; pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Hely Tarqüínio;

suplente - Deputado Doutor Wilson Batista; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento

Rodrigues; suplente - Deputado Luiz Carlos Miranda. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  5/2011,  do  Deputado  Sargento



1233
____________________________________________________________________________

Rodrigues e outros, que acrescenta parágrafo ao art. 38 e altera a redação do § 11 do

art. 39 da Constituição do Estado. Pelo Bloco Transparência e Resultado: efetivos -

Deputados Cássio Soares e Marques Abreu; suplentes - Deputados Sebastião Costa

e Neilando Pimenta; pelo Bloco Minas sem Censura:  efetivos -  Deputados Durval

Ângelo e Carlos Henrique; suplentes - Deputados Ulysses Gomes e Tadeuzinho Leite;

pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Romel Anízio; suplente - Deputado

Hely Tarqüínio. Designo. Às Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  6/2011,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues  e outros,  que altera  o art.  117 do Ato  das Disposições Constitucionais

Transitórias  da  Constituição  do  Estado.  Pelo  Bloco  Transparência  e  Resultado:

efetivos  -  Deputados  Gustavo  Corrêa  e  Anselmo  José  Domingos;  suplentes  -

Deputados  Fabiano  Tolentino  e  Luiz  Henrique;  pelo  Bloco  Minas  sem  Censura:

efetivos - Deputados Ivair Nogueira e Rogério Correia; suplentes - Deputados Celinho

do  Sinttrocel  e  Adelmo  Carneiro  Leão;  pelo  Bloco  Parlamentar  Social:  efetivo  -

Deputado  Duarte  Bechir;  suplente  -  Deputada  Rosângela  Reis.  Designo.  Às

Comissões.

A Presidência vai designar os membros da Comissão Especial para Emitir Parecer

sobre  a  Proposta  de  Emenda  à  Constituição  nº  7/2011,  do  Deputado  Sargento

Rodrigues e outros, que acrescenta parágrafos ao art. 136 da Constituição do Estado.

Pelo Bloco Transparência e  Resultado:  efetivos  -  Deputados Cássio  Soares e  Zé

Maia; suplentes - Deputado Fred Costa e Deputada Luzia Ferreira; pelo Bloco Minas

sem Censura: efetivo - Deputado Carlin Moura; suplente - Deputado Elismar Prado;

pelo Bloco Parlamentar Social: efetivo - Deputado Antônio Carlos Arantes; suplente -

Deputado Tiago Ulisses; pelo PDT: efetivo - Deputado Sargento Rodrigues; suplente -

Deputado Tenente Lúcio. Designo. Às Comissões.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência informa ao Plenário que, em virtude do recebimento da Mensagem nº

12/2011, do Governador do Estado, em que solicita seja retirado o regime de urgência

atribuído à tramitação do Projeto de Lei nº 5.092/2010, que cria cargos e altera a

estrutura da carreira de agente de segurança penitenciário, modifica o anexo III da Lei
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nº 15.462, de 13 de janeiro de 2005, reajusta os valores da vantagem pessoal que

trata o art. 1° da Lei nº 10.470, de 15 de abril de  1991, e dá outras providências, o

projeto passa a tramitar nos termos do art. 188, c/c o art. 102, do Regimento Interno,

mantidos os atos processuais praticados até o momento.

Leitura de Comunicações

- A seguir, o Sr. Presidente dá ciência ao Plenário das comunicações apresentadas

nesta  reunião  pelo  Deputado  Leonardo  Moreira,  informando  sua  renúncia  como

membro efetivo  da  Comissão  de  Minas  e  Energia  (Ciente.  Publique-se.);  e  pelas

Bancadas do PSDB e do DEM e pelas representações partidárias do PPS, do PHS,

do PRTB, do PR, do PRP, do PTB, do PTC e do PTdoB, cujo teor foi publicado na

edição anterior.

Encerramento

O Sr. Presidente (Deputado Marques Abreu) - A Presidência verifica, de plano, a

inexistência  de  quórum  para  a  continuação  dos  trabalhos  e  encerra  a  reunião,

convocando as Deputadas e os Deputados para a ordinária de terça-feira, dia 1º de

março, às 14 horas, com a seguinte ordem do dia: (- A ordem do dia anunciada será

publicada na edição do dia 1º/3/2011). Levanta-se a reunião.
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